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LOKALNE VOLITVE 2022

Spoštovani vodje svetniških skupin, predstavniki političnih strank in županski kandidati!

Načini oglaševanja so se v zadnjih nekaj letih precej spremenili. Klasične oglaševalske akcije, ki ste jih 
navajeni izpred nekaj let, počasi postajajo zastarele, drage in vedno manj učinkovite. Destvo je, da 82 % 
gospodinjstev uporablja računalnik z dostopom do interneta, od teh pa 79 % oseb v Sloveniji redno uporablja 
internet. Številke, ki jih nihče ne sme zanemariti.  
Socialna omrežja so postala močno orožje za vsako oglaševalsko in volilno kampanijo, vendar, če niste gradili 
baze sledilcev že nekaj let, tega tik pred volitvami ne boste mogli nadoknaditi. 

Na portalu sentjur.net, ki ga dnevno obišče preko 1000 spletnih bralcev, vam poleg standardnih oglaševalskih 
paketov ponujamo tudi dodatne možnosti oglaševanja. 

Objava promocijskega sporočila s fotografijoObjava promocijskega sporočila s fotografijo
Nagovor / intervju / predstavitev kandidata / kandidatne liste. Prispevek bo objavljen na dogovor-
jen dan, na dnu prispevka bo označen naročnik in “promocijsko sporočilo”. Prispevek lahko pri-
pravite sami ali pa ga pripravi naš novinar. Prispevek bo objavljen tudi na Facebook strani portala 
sentjur.net.

Objava prispevka: 100 EUR (če vsebino pripravite sami) Objava prispevka: 100 EUR (če vsebino pripravite sami) 
Morebitno novinarsko delo: 50 EUR Morebitno novinarsko delo: 50 EUR 

Deljenje promocijskega letaka na Facebook strani sentjur.netDeljenje promocijskega letaka na Facebook strani sentjur.net
Na Facebookovi strani, ki ima 4.200 všečkov, lahko delimo vaš promocijski letak ali prispevek. 
Učinek objave je večji, če je plačana tudi FB-promocija - zelo priporočamo.

Objava oglasa na FB-strani: 50 EUR  + Objava oglasa na FB-strani: 50 EUR  + DDV DDV 

Facebook promocija: po dogovoru (od 10 EUR + Facebook promocija: po dogovoru (od 10 EUR + DDVDDV dalje) dalje)

Verjamemo, da bomo našli primeren način oglaševanja tudi za vas. V upanju na sodelovanje vas lepo 
pozdravljamo.

Jure Godler, odgovorni urednik portala sentjur.net


