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Cenik oglasnega prostora
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ZAKAJ OGLAŠEVATI NA SPLETU?

ZAKAJ OGLAŠEVATI NA 
SENTJUR.NET?

CENA OGLASA JE 150 EUR ZA 30 DNI

CENA VSEBINSKEGA OGLASA  JE 100 EUR.

PRIPOROČAMO:
NATIVNO ALI VSEBINSKO OGLAŠEVANJE 
Trendi v spletnem oglaševanju se spreminjajo. Pomembnosti in svetle 
prihodnosti spletnih novic in s tem oglaševanja, ne zanikajo več niti največji 
skeptiki. “Če nisi na spletu, ne obstajaš,” kar so z zamikom spoznale tudi 
ostale medijske hiše. Oglaševanje na spletu je del prihodnosti. Zato se v 
zadnjem času vedno bolj za oglaševanje uporablja vsebinsko oglaševanje.

Gre za plačane prispevke, predstavitve vašega podjetja, izdelka ali storitev. 
Podkrepljeni s fotografijami in opcijsko tudi oglasom. 

PREDNOSTI VSEBINSKEGA OGLAŠEVANJA:
 Prispevki ostanejo za vedno na spletu,

 iskalnik Googla najde ta prispevek in ga označi kot relevanten,

 tekstovni opisi vaše storitve, izdelka ali podjetja so prijaznejši do bralcev.

PREDNOSTI:
 Vaš oglasna pasica je lahko pozicionirana skoraj kjerkoli na portalu na  

     prvi strani, med prispevkom, desno od prispevka ..., 
 oglasna pasica je vizualno lepa in vabi, 

 ob kliku se lahko odpre vaša internetna stran, e-prodajalna ali večji oglas,

 opazijo ga vsi obiskovalci in ob vsakem ogledu,

 viden je tudi na mobilnih napravah,

 je dinamičen in z zamenjavo oglasne pasice na nekaj sekund odvrača 

     pozornost na oglas,

 objava oglasa traja 30 dni,

 točno merjenje števila prikazov, klikov na oglasno pasico,

 možna sprememba oglasne pasice ali pozicije

 deljenje oglasne pasice na socialnem omrežju.

 Naš portal si ogleda 28.000-40.000 obiskovalcev na mesec 
 ali 900 - 1.200 obiskovalcev na dan,

 na spletu obstajamo že od leta 2011,

 smo najbolj brani lokalni spletni medij v Občini Šentjur in Občini Dobje,

 v našem spletnem arhivu se nahaja 4.900 prispevkov in 65.000 fotografij,

 na socialnem omrežju Facebook nam sledi 4.000 sledilcev, 

 sentjur.net je največji spetni arhiv dogodkov in uporabnih informacij,

 zaupajo nam številna podjetja, pridružite se jim,

 redno posodabljamo in izboljšujemo našo stran

 ostajamo v stiku s trenutnim časom.

VELIKOSTI OGLASNE PASICE


