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CENIK OGLAŠEVANJA
Pozicija
A, C
B
D, F
E
G
H

Dimenzija (px)
120x60, 468x60
468x60
468x60, 728x90
300x250
300x250
160x600

Največ rotacij
7
6
7
5
1
7

Cena / teden (EUR)
180 EUR
260 EUR
240 EUR
480 EUR
1.550 EUR
800 EUR

Cena / 1000 ogledov (EUR)
2,70
7,90
11,50
14,50
33,60
12,60

VELIKOSTI OGLASNIH PASIC
V naslednji preglednici so navedene vse velikosti oglasnih pasic, ki jih podpirajo naši portali. Za naročnike, ki nimajo na razpolago lastnega
oblikovalca in potrebujejo tudi storitev oblikovanja oglasa, je dodana tudi ta možnost (označena z *).
Dimenzija (px)
120x60
468x60
728x90
180x50
160x600
250x300

Format
JPG, GIF, SWF
JPG, GIF, SWF
JPG, GIF, SWF
JPG, GIF, SWF
JPG, GIF, SWF
JPG, GIF, SWF

Dovoljena velikost
največ 50 KB
največ 50 KB
največ 120 KB
največ 50 KB
največ 150 KB
največ 150 KB

Cena za realizacijo*
80 EUR
80 EUR
80 EUR
80 EUR
80 EUR
80 EUR

FLASH OGLASI
- Oglasna pasica / datoteka mora biti obvezno izvožena v obliki Flash, različica 6;
- Obvezno je, da oglasna pasica / Flash datoteka vsebuje element, ki služi kot gumb, z imenom clickTAG;
- poleg SWF oblike oglasne datoteke mora naročnik (ali njegov izvajalec) za vsak oglas dostaviti tudi vsebnisko enak/podoben oglas v
alternativni, slikovni obliki (npr. JPG, PNG, GIF, ipd).
Flash ActionScript programska koda za območje na oglasu, ki služi kot gumb:
on (release) {
getURL (_root.clickTAG,'_blank');
}

SPONZORIRANO OGLAŠEVANJE
Sponzorirano oglaševanje naročniku nudi zakup oglasnega prostora na vrhu iskalnih rezultatov glede na področje, kjer obiskovalec strani
izvaja iskanje. Naprimer, če naročnik zakupi področje "Erekcija", se bo sponzorirani oglas naročnika prikazoval na vrhu spletne strani, pred
ostalimi iskalnimi zadetki. Nadalje, zavoljo večje opaznosti, je oglas dodatno prikazan v poudarjenem okvirju in kot tak še posebej primeren
za promocijo ponudbe naročnika.
Sponzorirani oglasi vsebujejo tudi kontaktne podatke naročnika oglasa, ki obenem vsebujejo tudi povezavo na naročnikovo spletno stran.
Število področij sponzoriranega oglaševanje, ki ga posamezen naročnik lahko zakupi, ni posebej omejeno. Prav tako se lahko ob enkratnem
iskanju prikazujejo do 3 različne sponzorirane objave enega ali večih naročnikov.

POGOJI ODDAJE OGLASOV
Za podrobnejše informacije o tem, pod kakšnimi pogoji je možno objaviti oglase na naših portalih, svetujemo, da preverite posamezno
spletno stran oz. portal, kjer želite oglas objaviti. Vsaka spletna stran ima pod oglavji Pogoji uporabe in/ali Pogoji oglaševanja navedene
ustrezne smernice in pravila, pod katerimi je oglaševanje možno.

KONTAKT IN TRŽENJE
Za vse informacije v zvezi z zakupom oglaševanja smo vam na razpolago preko:
- info@naravne-tablete.si (g. Smiljan Tešić)

