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CENIK OGLAŠEVANJA 
NA MREŽI SPLETNIH MEDIJEV



MREŽA REGIONALNIH SPLETNIH MEDIJEV 
LJUBLJANAINFO, SOBOTAINFO, MARIBORINFO.COM IN PTUJINFO.COM

7.948.044 756.134 225.471 75.469
ogledov strani na mesec različnih bralcev mesečno obiskovalcev v enem dnevu članov FB skupnosti

V Sloveniji internet 
redno uporablja 
83% populacije 
v starosti od 16 do 74 let.

SURS, 2019

Mreža medijev sobotainfo.com, ptujinfo.
com, mariborinfo.com in ljubljanainfo.com je 
največja slovenska spletna mreža 
medijev. 

V letih delovanja so se naši mediji v javnosti 
uveljavili kot kredibilni mediji z visoko stopnjo 
zaupanja med bralci. Redno jih citirajo ter 
uporabljajo kot vir informacij tudi najbolj brani 
nacionalni mediji. 

Največjo slovensko spletno mrežo medijev 
dnevno obišče okrog 225.000, mesečno pa 
756.000 različnih uporabnikov.  



DEMOGRAFSKI PODATKI

Kdo je povprečen bralec 
največje slovenske 
spletne mreže?

Starostna struktura
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Struktura glede na spol 46,1 % 54,0 %

moški ženski

Zaposlitvena struktura

Izobrazbena 
struktura

Več kot 84 %* bralcev ima redne 
mesečne dohodke - je zaposlenih 
oziroma prejemajo pokojnino

Bralci največje slovenske spletne mreže 
so nadpovprečno izobraženi.  
Med bralci je 33,4 % takih, ki imajo 
končano vsaj višješolsko izobraževanje in 
54,5 % takih, ki so zaključili srednješolsko 
izobraževanje.

Zaposleni

Upokojenec

Dijak/študent

Brezposeln

Brez odgovora

*zaposlen v javnem sektorju 16,0 %
 zaposlen v podjetju 40,7 %
 samozaposlen 8,6 %
 upokojenec 19,3 %65,3 %

8,5 %

19,3 %

večina bralcev sodi 
v starostno skupino 
od 30 do 59 let

“Povprečen bralec je v aktivnih letih, je zaposlen v podjetju, njegov neto mesečni 
dohodek pa je višji od 800 evrov. To je najbolj aktivna starostna skupina populacije, 
ki ima obenem konstantne in nadpovprečno visoke dohodke ter je dober porabnik.”



Vir: MOSS, 2020



1. Pasica 300 x 250 px 2. Pasica 320 x 480 px 3. Parallax 400 x 400 px

Klasičen format na 
naslovnicah in
med članki.

Celostranski oglas, 
ki prekrije večji del 
mobilnega zaslona.

Pasica z več plastmi, ki 
dajejo občutek, da imajo 
različne slikovne plasti 
oglasa različne globine. 
Šele ko se gledalec 
pomika po vsebini 
se oglas popolnoma 
razkrije.  

20 EUR / 1.000 prikazov 30 EUR / 1.000 prikazov 25 EUR / 1.000 prikazov
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Oglasna dimenzija je na voljo 
v desktop in mobile različici.

Cene oglasov navedene v ceniku veljajo za 1.000 prikazov. 
Cene video oglasov v ceniku veljajo za 1.000 ogledov. Za ogled šteje vsaj 3 sekundni ogled videa.

POMEN 
IKON:

Cena 
brez DDV

Oglasna pasica se prikazuje 
na celotni mreži.

MOBILNI OGLASI



VIDEO OGLASI

1. Video pasica 300 x 250 px 2. Preroll v video vsebini

Video oglas znotraj vsebine. Video oglas pred začetkom ali na koncu video vsebine 
z možnostjo preskoka ali brez.
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30 EUR / 1.000 ogledov 30 EUR / 1.000 ogledov

PRESKOČI



3. Video oglas v vsebini

Video oglas znotraj vsebine oz. članka.
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30 EUR / 1.000 ogledov

VIDEO OGLASI



LEBDEČI OGLASI

1. Oglasni premor 2. Celostranski oglas od 1000 x 500 px dalje

Oglasni premor zavzame celoten ekran - 100 % prevzem. Celostranski oglas.

NADALJUJ
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100 EUR / 1.000 prikazov 90 EUR / 1.000 prikazov



LEBDEČI OGLASI

3. Veliki lebdeči oglas (floater) 500 x 500 px 4. Mali lebdeči oglas (floater) 250 x 250 px

Veliki oglas, ki se prikaže preko spletne strani v višjem 
nivoju in daje občutek, kot da lebdi na strani. Ima gumb 
za zaprtje.

Manjši oglas, ki se prikaže preko spletne strani v višjem 
nivoju in daje občutek, kot da lebdi na strani. Ima gumb 
za zaprtje.
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50 EUR / 1.000 prikazov 40 EUR / 1.000 prikazov



KLASIČNI OGLASI

1. Pasica 300 x 250 px 2. Pasica 728 x 90 px

Klasičen oglasni format. Klasičen oglasni format.

D
ES

K
TO

P

12 EUR / 1.000 prikazov 12 EUR / 1.000 prikazov



KLASIČNI OGLASI

3. Pasica 160 x 600 px in 300 x 600 px
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16 EUR / 1.000 prikazov

Večja oglasna formata z dobro vidnostjo.



NAPREDNI OGLASI

1. Billboard pasica 970 x 250 px 2. Dvojna billboard pasica 970 x 500 px
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20 EUR / 1.000 prikazov 30 EUR / 1.000 prikazov



NAPREDNI OGLASI

3. Zamenjava ozadja + Billboard pasica 970 x 250 px 4. Oglasni prevzem

Ozadje spletne strani se zamenja z grafiko naročnika. Oglasni prevzem vključuje zakup ozadja + pasico 
billboard + pasico kocka. V obdobju zakupa ni oglasov 
drugih oglaševalcev.
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40 EUR / 1.000 prikazov 5.000 EUR / dan



300 EUR / medij 900 EUR / mrežo

VSEBINSKE REŠITVE

1. Advertorial 2. PR članek
Vsebino pripravi uredništvo v sodelovanju z naročnikom. 
Vsebina je 24 ur na poziciji TOP 4, 48 ur med TOP 10 in za 
vedno v arhivu. Vsebuje: podpis avtorja, foto in video gradivo, 
fotogalerijo, spletne povezave, nagradno igro, možnost zbiranja 
email naslovov in objavo na Facebook-u ter Instagram-u.

Naročnik posreduje vsebino, ki se uredniško pregleda. 
Vsebina je 24 ur na poziciji TOP 4, 48 ur med TOP 10 
in za vedno v arhivu. Vsebuje:  foto in video gradivo, 
fotogalerijo in spletne povezave.
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500 EUR / medij 1.500 EUR / mrežo

+



VSEBINSKE REŠITVE

3. SEO članki 4. Sponzorstvo rubrike 5. Tekstovni oglas z merilno kodo

Po dogovoru. Vključuje PR članek , oglasno pasico, 
nagradno igro, možnost zbiranja email 
naslovov in objavo na Facebook-u ter 
Instagramu.

Po dogovoru.
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Po dogovoru Po dogovoru Po dogovoru

+



PRIMERI OGLASOV
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M: 041 644 888      
E: agencija@idea.si

ZA INFORMACIJE IN PONUDBO 
NAS KONTAKTIRAJTE


