Oglaševanje na spletnem portalu www.mojmalcek.si v letu 2017
1. Oglaševanje s klasičnimi bannerji 728x90 px, 468x60 px in 160x600 px na osnovi terminskega
zakupa - na vstopni strani in/ali na izbranih tematskih podstraneh (Nosečnost, Dojenček, Otrok, Prehrana,
Družina, Lepota, Zdravje, Prosti čas).
2. Oglaševanje z enostavnim bannerjem, umeščenim v tematsko primeren članek* po izboru oglaševalca.
3. Objava PR članka oz. novice** na izbranih podstraneh portala.
4. Oglaševanje in promocija na spletnem portalu po posebnem dogovoru
Bannerji:
Velika pasica 728x90 px - vstopna stran www.mojmalcek.si
zakup 14 dni: 400 EUR
zakup 30 dni: 700 EUR
Velika pasica 728x90 px - izbrana podstran
zakup 14 dni: 250 EUR
zakup 30 dni: 400 EUR
Nebotičnik 160x600 px - vstopna stran
zakup 14 dni: 400 EUR
zakup 30 dni: 700 EUR
Nebotičnik 160x600 px - izbrana podstran
zakup 14 dni: 250 EUR
zakup 30 dni: 400 EUR
Mala pasica 468x60 px - izbrana podstran
zakup 14 dni: 150 EUR
zakup 30 dni: 250 EUR

zakup 60 dni: 900 EUR
zakup 60 dni: 600 EUR
zakup 60 dni: 900 EUR
zakup 60 dni: 600 EUR
zakup 60 dni: 350 EUR

Na vstopni strani je največ 5 rotacij oglasov, na izbranih podstraneh pa 3 rotacije oglasov.
Paketno oglaševanje (zakup vsaj dveh lokacij bannerjev v istem terminu) - dodaten 20% popust.
Materiale (bannerje v ustreznem formatu) zagotovi oglaševalec. Cene so brez DDV.
Članki in PR novice:
- oglaševanje z enostavnim bannerjem, umeščenim v tematsko primeren članek* - 1 EUR na dan! - zakup
za eno leto, objava napovedi članka 10 dni na vstopni strani, nato objava med članki na izbranih tematskih
podstraneh (Nosečnost, Dojenček, Prehrana, Zdravje...) - 365 EUR / na 1 leto + DDV
- objava PR članka oz. novice** - objava novice ali PR članka do max 2000 znakov + 1 slika, objava med
novicami oz. med članki na izbrani tematski podstrani za obdobje 90 dni - 300 EUR + DDV
* v uredniški članek z izbrano tematiko (po dogovoru!) je umeščen enostaven banner (jpg ali gif) do max
300x300 px, z linkom na stran oglaševalca;
** besedilo novice ali PR članka pripravi oglaševalec in za objavo potrdi uredništvo, največ 2000 znakov in
ena slika; v tekstu sta možna največ dva linka na spletno stran oglaševalca

