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1.  POSTANITE OPAŽENI!
Vse več ljudi uporablja splet v informativno-komunikacijske namene, in tu je za vas 
priložnost. Oglašujte na našem spletnem portalu –  postanite opaženi!
Dnevno boste na očeh vašim strankam, hkrati pa vam ponujamo vpogled v podatke o 
klikih na vaš oglas, s čimer bo omogočeno vaše neposredno spremljanje uspešnosti 
oglaševalskih akcij. Vedeli boste, kje ste in kaj lahko pričakujete.

2.  CILJAJTE PREUDARNO
Z oglaševanjem preko našega spletnega medija izstopajte pred konkurenco in na 
učinkovit način poudarjajte svojo točko razlikovanja. Prilagodimo se vašim potrebam 
in skupaj sooblikujemo vaše želje.

3.  NAJVEČ ZA VAŠ VLOŽEK
Oglaševanje na našem spletnem mestu se splača – z majhnim vložkom lahko 
pridobite veliko vrednost. Izkoristite jo!

4.  ZAKAJ RAVNO POMUREC.COM
S svežimi idejami in izkušeno novinarsko ekipo je www.pomurec.com že uveljavljen 
spletni portal, obisk spletne strani pa strmo raste. Dnevno nas obišče tudi čez 20.000 
različnih obiskovalcev, mesečno več kot 400.000 obiskovalcev oz. več kot 105.000 
unikatnih, ki po internetni statistiki kliknejo tudi 7.000.000 krat mesečno. Ravno 
tolikokrat bodo vaš oglas mesečno tudi videli. To lahko potrdimo z izpisom podatkov 
iz Google Analytics, ki tudi potrjujejo, da je tovrstno oglaševanje učinkovito.
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Denar vložen v digitalno oglaševanje v svetovnem merilu (v mrd €)
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O
1 TEDEN: 200 €
1 MESEC: 500 €

A, M1, M2
1 TEDEN: 150 €
1 MESEC: 400 €

B1, C1, E
1 TEDEN: 130 €
1 MESEC: 300 €

D, J1-J4, K1-K7, 
G1-G4, F1-F5
1 TEDEN: 80 €

1 MESEC: 200 €

Vse cene pozicij oglasnih pasic so za 3 
izmenjujoče oglase na poziciji.

Pri zakupu pozicije, kjer ne more biti 
drugega oglasa, se cena zviša za 100 %.

V primeru zakupa oglasnega prostora 
za daljši čas, se vam priznajo 

količinski popusti, prav tako vam v 
primeru paketnih zakupov oglasnega 
prostora nudimo brezplačno objavo 
dogovorjenega števila promocijskih 

člankov in nagradnih iger.

marketing@pomurec.com
GSM: 051 345 969

OgLaSni prOStOr na naSLOvnici
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S1, S2, S3,
P1, P2, R1

1 TEDEN: 80 €
1 MESEC: 200 €

L1, L2
1 TEDEN: 50 €

1 MESEC: 150 €

T - pri povečanih 
slikah znotraj galerije

1 TEDEN: 50 €
1 MESEC: 150 €

PR: Promocijski 
članek - vidnost na 
naslovnici vsaj 48 ur

vsebino pripravi
uredništvo: 150 €
vsebino pripravi 
naročnik: 100 €

Izdelava
oglasne pasice

grafična priprava: 30 €

OgLaSni prOStOr v priSpevkih

marketing@pomurec.com
GSM: 051 345 969
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Paket XXL
O + P2 + S1 + 2 PR

REDNA CENA (1 MESEC): 1.100 €
POSEbNA CENA (1 MESEC): 800 €

27 % pOpuSt

pOSebna paketna pOnuDba

Paket XL
M2 + R1 + T + 2 PR

REDNA CENA (1 MESEC): 950 €
POSEbNA CENA (1 MESEC): 700 €

26 % pOpuSt

Paket L
E + P1 + T + 2 PR

REDNA CENA (1 MESEC): 850 €
POSEbNA CENA (1 MESEC): 600 €

29 % pOpuSt

marketing@pomurec.com
GSM: 051 345 969

Vse cene so brez DDV.


