E - OGLAŠEVANJE
Cenik in tehnične zahteve za oglaševanje na spletnem mestu
www.zdus-zveza.si
Nova spletna stran ZDUS je vidna od 26. marca 2021. (Stara, arhivska, je dostopna preko povezave, ki
je vidna v posebnem oknu vstopne strani) Novo stran posodabljamo dnevno z dodajanjem svežih
novic, obvestil, zapisnikov ter drugih pomembnih dokumentov in informacij.
VRSTA IN VELIKOST OGLASOV
 Ležeči oglas 728 x 90 px
 Kocka oglas 300 x 250 px
 Mali ležeči oglas 160 x 120 px
 Sponzorska podstran
 Format oglasa: jpg, png, gif ali Flash format
NAČIN PRIKAZOVANJA
Oglasi so na vstopni strani in na podstraneh.
Oglasne pasice se prikazujejo v rotaciji, to pomeni, da obiskovalec vsakič, ko pride na določeno podstran, vidi
drug oglas. Ko je obiskovalec na določeni podstrani, vidi ves čas isti oglas.
MOŽNOSTI OGLAŠEVANJA
- Oglasne pasice oz. bannerji
- Spletno video oglaševanje
- Nagradne igre in nagradni kvizi
- PR članek
- E - oglaševanje (posredovanje e-maila naši bazi – cca. 1.500 prejemnikov)
CENIK OGLAŠEVANJA
Možen je terminski zakup ali zakup določene količine prikazov.
Cenik oglaševanja (brez popustov in DDV) za obdobje zakupa 1 mesec:
- Ležeči oglas 728x90 px
200 Evrov
- Kocka oglas 300x250 px
250 Evrov
- Mali ležeči oglas 160x120 px
150 Evrov
- PR članek
250 - 350 Evrov
- Sponzorske podstrani in razne posebne akcije se obračunajo po dogovoru
- Priprava oglasov ni všteta v ceno in je dodatni strošek oglaševalca
E-OGLAŠEVANJE
Cenik oglaševanja (brez popustov in DDV) za enkratno pošiljanje e-pošte:
- E-oglaševanje
250 Evrov
1

POPUSTI
Količinski popust glede na obdobje zakupa:
- Kvartal (3 meseci)
10%
- Pol leta (6 mesecev)
20%
- Celo leto (12 mesecev)
30%
- Za daljše obdobje zakupa se sklene posebna pogodba
Poseben promocijski popust do konca aprila 2021 30%
Poseben popust za oglaševalske agencije
15%
Popust za paketno ponudbo z revijo ZDUS Plus (velja za mesec objave v časopisu)
(Cene oglasnega prostora v ZDUS Plus so predmet ločenega cenika.)

50%

POPUSTI SE MED SEBOJ NE SEŠTEVAJO!
POGOJI OGLAŠEVANJA
- Rok za oddajo vseh oglasov je 1 delovni dan pred objavo.
- Izdelava spletnih pasic v Flash formatu naj bo pripravljena v verziji 8 ali 9.
- Največja dovoljena teža oglasnih pasic ne sme presegati 200 Kb.
- Za vsebino objave (resničnost navedb, avtorske pravice ipd.) je odgovoren naročnik.
- Možno je tudi oglaševanje z drugimi oblikami oglasov (anketa, nagradne igre ipd).
- V primeru spletnega video oglaševanja mora biti zvok nastavljen na MUTE.
- V primeru nagradnih iger in kvizov je organizator nagradne igre sponzor, ki tudi podeli nagrado.
- Naslov PR članka je lahko dolg do 40 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico do spremembe vsebine.
- Cene teh formatov so odvisne od pozicije, velikosti in zahtevnosti izvedbe.
- Cenik je veljaven od 26. marca 2021, do preklica.
- DDV ni vključen v ceno.
Komercialni kontakt:
Uredništvo revije ZDUSPlus in spletnih strani
ZDUS Kebetova ulica 9
1000 Ljubljana
T. 01/620 54 81 Mobi.041 696 967
E-mail: crt.kanoni@zdus-zveza.si
urednistvo@zdus-zveza.si
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