SPLETNO OGLAŠEVANJE NA PORTALU VOJAK.SI
I. Predstavitev portala
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obiskovalca portala nekje okoli 22 let. Zelo velik delež obiskovalcev predstavlja moški spol, večina jih je rednih igralcev
vojaških in strelskih iger, ljubiteljev vojaške tehnike-orožja, določen delež članov pa je tudi zaposlenih pri slovenski policiji in
vojski. Nekaj članov tudi tekmuje v različnih strelskih športih, zadnje čase pa opažamo velik porast obiskovalcev, ki služijo v
SV in policiji ter tudi tujih vojskah (francoska legija).
Vsebino pripravlja nekaj urednikov in občasnih piscev, ki so obenem tudi prisotni v naši ekipi, ki se ukvarja z vojaškimi
simulacijami

in ostalimi druženji po Sloveniji.

Za trženje portala

skrbi podjetje: „Intella računalniške storitve“ (intella.si).

II. Možnosti oglaševanja
Tip
Osrednji oglas-pasica na vrhu
strani (468x60 pik)*
Oglas-pasica v levem stolpcu

1 teden
40 EUR

1 mesec
160 EUR

3 meseci
480 EUR

Pol leta
960 EUR

1 leto
1920 EUR

30 EUR

144 EUR
100 EUR

408 EUR
249 EUR

768 EUR
499 EUR

1152 EUR
999 EUR

(180x150 pik)*
Sponzorirana novica + objava
nanjo na forumu

•

30 EUR za vsako objavo (besedilo, do 3 fotografije)

rotacija oglasa: zagotavljamo kar 50% možnost prikaz oglasa za vsakega obiskovalca za prostor, ki ste ga zakupili, v
velikih primerih pa je možno celo stalno prikazovanje (dogovor).
Opomba: MOŽNI SO POSEBNI DOGOVORI Z OGLAŠEVALSKIMI AGENCIJAMI!

Obe oglaševalski mesti sta zelo opazni že takoj ob prihodu na portal. Oglasno pasico (banner) vam lahko izdelamo tudi mi –
enostaven GIF: 20 €, animirana flash SWF pasica: 50 €. V tem primeru nam posredujete vsebino (text, logotip, slike) in vam
sestavimo po vaših željah. V primeru da pasico v primerni velikosti posredujete vi, datoteka GIF/SWF ne sme biti daljša od 20
KB. Pasic z zvočnimi efekti, pretiranim utripanjem ter ostalimi motečimi dejavniki na strani ne objavljamo. Pasica mora
tematsko in vsebinsko sovpadati s trenutno podobo našega portala.
Ugodnost v primeru zakupa oglasnega prostora za 1-3 mesece:
- 1-kratna objava sponzorirane novice o vaši trgovini, izdelkih, prodajni akciji, ipd. na prvi strani portala skupaj s
sliko/fotografijo.
- omogočeno prosto pisanje o vaših izdelkih/storitvah v 1 debati na forumu za čas vrtenja vašega oglasa
Ugodnost v primeru zakupa oglasnega prostora za 6 ali več mesecev:
- brezplačna izdelava dveh pasic
- objava sponzorirane novice (3x letno)

–

omogočeno prosto pisanje o vaših izdelkih/storitvah v 1 debati na forumu za čas vrtenja vašega oglasa

–
Cenovno ugodno oglaševanje za zelo strogo usmerjeno skupnost – izbira je vaša!
V primeru, da se odločite za oglaševanje vašega podjetja/dejavnosti na portalu www.vojak.si, nam posredujte
vaše želje na e-naslov: info@vojak.si. Oglaševanje se lahko prične z dnem, ko prejmemo v celoti plačano
oglaševanje. Z določbo prvega odstavka 94. člena ZDDV-1, se DDV-ja ne obračunava.

