
 
 

Oglaševanje na portalu www.STROJI.NET 
 

 

Na portalu stroji.net nudimo časovni zakup oglasnega prostora, na voljo pa sta dve vrsti 

oglaševanja: 

1. Oglaševanje na vstopni strani in vseh podstraneh: namenjeno je širokemu številu 

uporabnikov 

2. Oglaševanje v določeni rubriki: če želi oglaševalec stopiti v stik s točno določeno 

ciljno skupino, izbira pa se lahko med naslednjimi rubrikami: 

o Kmetijska mehanizacija 

o Gradbena mehanizacija 

o Komunalna mehanizacija 

o Tovorna vozila 

o Naprave za prenos in dvig bremen 

o Avtobusi 

o Industrijska oprema 

o Grafični stroji 

o Obdelovalni stroji 

o Električno orodje 

o Oprema za trgovino in gostinstvo 

Načini oglaševanja: 

• Oglasna pasica (JPEG, GIF animacija, FLASH) 

• Sponzoriran oglas tedna 

• Sponzorirani aktualni oglasi 

• Sponzorirana anketa 

Pozicije oglaševanja: (glej sliko ter zaporedno številko) 

1. Glava (468x60 px) 

2. Desno (160x 160 px) 

3. Desno (160x 120 px) 

4. Levo pod menujem(120x 31 px) 

5. Sponzorirana objava (novica) na glavni strani  

6. Aktualni oglasi 

7. Sponzorirana anketa 

8. Desno (nebotičnik 160x600) 

9. Povsem desno (nebotičnik 160x600)  

10. Noga strani (468x60 px) 

11. Oglas tedna 

12. Podstran - glava (468x60 px) 

13. Podstran - noga (468x60 px) 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



CENIK OGLAŠEVANJA 

Oglas viden na PRVI STRANI IN VSEH PODSTRANEH 

Pozicija oglasa 
 

Velikost oglasa (pasice): 
Cena (brez DDV): 

(do 3 rotacije ) 
Cena (brez DDV):  

(ekskluzivni zakup) 

8 Dimenzija 160x600 100 € / mesec 200 € / mesec 

9 Dimenzija 160x600 70 € / mesec 140 € / mesec 

1, 10, 12, 13 Dimenzija 468x60 80 € / mesec 160 € / mesec 

2 Dimenzija 160x160 70 € / mesec 140 € / mesec 

3 Dimenzija 160x120 60 € / mesec 120 € / mesec 

4 Dimenzija 120x31 30 € / mesec 60 € / mesec 

11 Oglas tedna ** 3 € / teden 6 € / teden 

- Izmenjava tekstovnih povezav 

*** 
Brezplačno Brezplačno 

Oglas viden na PRVI STRANI 

Pozicija oglasa 
 

Velikost oglasa (pasice): 
Cena (brez DDV): 

(do 3 rotacije ) 
Cena (brez DDV):  

(ekskluzivni zakup) 

6 Aktualni oglasi * 2 € / teden 4 € / teden 

7 Sponzorirana anketa brez rotacij 6 € / teden 

5 Sponzorirana objava/novica brez rotacij 50 € / teden 

Oglas viden samo na PODSTRANEH izbrane skupine 

Pozicija oglasa 
 

Velikost oglasa (pasice): 
Cena (brez DDV): 

(do 3 rotacije ) 
Cena (brez DDV):  

(ekskluzivni zakup) 

8 Dimenzija 160x600 50 € / mesec 100 € / mesec 

9 Dimenzija 160x600 35 € / mesec 70 € / mesec 

12, 13 Dimenzija 468x60 40 € / mesec 80 € / mesec 

2 Dimenzija 160x160 35 € / mesec 70 € / mesec 

3 Dimenzija 160x120 30 € / mesec 60 € / mesec 

4 Dimenzija 120x31 15 € / mesec 30 € / mesec 



* Pod aktualnimi oglasi je možno zakupit eno oziroma več polj. Vsako polje lahko vsebuje do 5 oglasov, kateri 

se naključno prikazujejo. 

** Pri oglasu tedna se lahko prikazujejo trije naključno izbrani sponzorirani oglasi. Prednosti sponzoriranega 

oglasa: 

•  prikazan na vseh straneh in ločen od ostalih oglasov 

•  je poudarjen 

*** Nudimo tudi izmenjavo tekstovnih povezav s stranmi z sorodno vsebino 

 

Rotacije pomenijo, da se lahko na enem oglasnem mestu prikazujejo do 3-je različni oglasi. 
 

• Cene so navedene za en mesec oglaševanja, če se boste odločili za več mesečno 

oglaševanje, vam bomo priznali poseben popust v višini 10% 

• Za predplačila nudimo dodatni popust v višini 10%  

• Izdelava oglasnih pasic ni vključena v ceno 

• Rok plačila oglasa je 15 dni po prejemu računa 

• Naročilnico in oglasni material za objavo oglasov lahko pošljete na:             

marketing stroji.net 

• Vse navedene cene so v EUR in ne vsebujejo DDV ! 

• Za vse reklamne oglase vodimo statistiko prikazov in klikov ! 

• Cenik je veljaven od 1.4.2009 

Dodatni pogoji: 

• Stroji.net si pridržuje pravico, da oglas zavrne 

• Vse spremembe, izdelava oglasov, postavitev oglasov na stran bomo objavili v 5-ih 

delovnih dneh 

• Oglas mora upoštevati oglaševalski kodeks 

• Za vsebino objavljenega oglasa je odgovoren naročnik 

Po dogovoru so možni tudi dodatni načini oglaševanja, povpraševanje lahko pošljete na 

elektronski naslov: marketing@stroji.net , oziroma nas pokličite na tel.:041 588-177 


