Bi želeli predstaviti vašo dejavnost ali
blagovno znamko?
Ponujamo vam možnost oglaševanja za znano ciljno populacijo,

za skupino aktivnih ljudi, ki se ukvarjajo s športom,
radi zahajajo v gore in v naravo.
... v tisku, na spletu, preko e-maila ...
Kanali obveščanja:





Tiskana barvna knjižica, 3.000 izvodov.
Splet www.pd-ljmatica.si, 27.000 ogledov mesečno.
E-novice vsem zainteresiranim, 900 prijavljenih.
Partnerske povezave.

Planinsko društvo Ljubljana-Matica je društvo z
dolgoletno tradicijo in zvestimi člani.
Zanje vsako leto pripravimo program aktivnosti;
izlete za najmlajše, pohode in gorske ture za
odrasle, plezalne vzpone, turno smuko, tečaje
gorništva in športnega plezanja, alpinistično šolo
in še kaj bi se našlo.

Vaš prispevek za oglaševanje je namenjen podpori športnim dejavnostim društva!
Če se odločite za sodelovanje, so podrobnosti in navodila v nadaljevanju.
Želimo vam prijeten in uspešen dan!
Planinsko društvo Ljubljana-Matica
Kontakt - Edo Grabrijan
Tel. (01) 43 81 911, (01) 23 12 645
E-pošta: info@pd-ljmatica.si

Dimenzije in cene oglasov
CELOTNA STRAN 1/1 85 x 188 mm
- oglas v tiskani knjižici notranja stran
- enoletna objava na spletnih straneh
- oglaševanje preko E-novic društva (največ 12 objav v letu)
- oglaševanje (gradivo naročnika) v informacijski pisarni društva
POLOVICA STRANI 1/2 85 x 93 mm
- oglas v tiskani knjižici notranja stran
- 6 x mesečna objava na spletnih straneh
- oglaševanje preko E-novic društva (največ 6 objav v letu)
TRETJINA STRANI 1/3 85 x 61 mm
- oglas v tiskani knjižici notranja stran
- 3 x mesečna objava na spletnih straneh
- oglaševanje preko E-novic društva (največ 3 objave v letu)

300,00 EUR + DDV

250,00 EUR + DDV

150,00 EUR + DDV

Oblikovanje oglasa je v pristojnosti naročnika in ni vključeno v ceno.

Rok za oddajo oblikovanega oglasa (tisk): 25. november 2019.
Na e-pošto: info@pd-ljmatica.si ali po dogovoru.

Tiskana knjižica

Format: 100 x 210 mm. cca. 68 strani.
Tisk: barvno 4/4.
Brezplačen izvod za vsakega člana.
Dostavljeno v TIC Ljubljana (Tromostovje), planinske koče.
Vzorec predhodne knjižice:
https://issuu.com/pdinfo/docs/program_aktivnosti_2019
https://issuu.com/pdinfo/docs/program_aktivnosti_2018
https://issuu.com/pdinfo/docs/program_aktivnosti_2017

Objava na spletnih straneh
Spletno mesto: pd-ljmatica.si
Dnevni ogled strani: ~ 900, mesečni ogled: ~ 27.000
Dnevno uporabnikov: ~ 75, mesečno uporabnikov: ~ 2.290

Pozicija: splet - vstopna stran
Format po dogovoru
Oglas se zaračunava glede na čas trajanja
prikazovanja, neodvisno od dejanskega števila klikov.

Cene za samostojne objave
50,00 EUR / mesec + ddv
10 % popust za 2 meseca
20 % popust za 3-5 mesecev
30 % popust za 6-11 mesecev
50 % popust za 12 mesecev

Spletne strani imamo v prenovi (leto 2019) – format oglasa in pozicija je stvar
dogovora.

Oglaševanje v E-novicah društva
E-pošta posamezniku, izhajanje 2 do 4 krat mesečno. 900 prijavljenih (oktober 2018).
Pozicija: E-novice, na dnu
Format: 600 x 90 točk, velikost do 100 KB
Oglas se zaračunava glede na število objav neodvisno
od dejanskega števila klikov.

Oblikovanje oglasa je v pristojnosti naročnika in ni vključeno v ceno.

Cene za samostojne objave
50,00 EUR / objavo + ddv
10 % popust za 2 objavi
20 % popust za 3-5 objav
30 % popust za 6-11 objav
50 % popust za 12 objav

Navodila in priporočila za izdelavo oglasa:
-

Oglasa naj podaja jasno in privlačno sporočilo (dober dizajn).
Naj upošteva oglaševalski kodeks:
http://www.soz.si/uploads/slovenski_oglasevalski_kodeks.pdf
Ne sme zavajati uporabnika in naj ne uporablja cenenih tehnik (naglo utripanje, fraze, ki
zavajajo uporabnike (npr: imate virus, čaka vas sporočilo, ipd.).

