
728 x 90 px

* - Cena na dan
** - Cena na mesec

CNT - bruto cena na tisoč 
prikazov

Klasične oglasne oblike, zakup na enem spletnem mestu CNT
kvadrat 300x250 12.60 EUR
nebotičnik 160x600 10.60 EUR
zgornja pasica 728x90 8.40 EUR

Klasične oglasne oblike, zakup na treh spletnih mestih CNT
kvadrat 300x250 12.00 EUR
nebotičnik 160x600 10.00 EUR
zgornja pasica 728x90 8.00 EUR

Klasične oglasne oblike, zakup na štirih spletnih straneh CNT
kvadrat 300x250 11.70 EUR
nebotičnik 300x250 9.80 EUR
zgornja pasica 728x90 7.80 EUR

Dinamične oglasne oblike CNT
mali lebdeči, do 250x250 43.00 EUR
veliki lebdeči, do 500x500 55.00 EUR
oglasni premor ali celostranski oglas 110.00 EUR
raztegljiv oglas osnova + 30 %

Oglaševanje v spletnem časopisu cena na objavo
uvodnik 300.00 EUR
pasica 230x60 320.00 EUR
promocijsko sporočilo 580.00 EUR
sprememba ozadja 680.00 EUR

Posebne oglasne oblike cena na objavo
promocijsko sporočilo 460.00 EUR
nagradna igra 510.00 EUR
test/kviz 510.00 EUR
video oglas pred video vsebino (do 15 sec) 600.00 EUR
promocijski video prispevek 1.200.00 EUR
pasica 960x50 pikslov na vrhu spletne strani 250,00 EUR*
sprememba ozadja spletne strani 800,00 EUR*
sponzorjeva rubrika 1.010,00 EUR**
mala pasica na spletni strani 1.010,00 EUR**
ostale posebne oblike Po dogovoru
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Trženje spletnih strani:
gregor.oblak@adriamedia.si

Tel.: 01 3000 635
gsm: 051 681 120

spletna stran:
www.avto-magazin.si

http://www.avto-magazin.si|

Podatki o uporabnikih:   

število različnih uporabnikov na mesec 26.865
število prikazov na mesec 379.779
povprečno število gledanih strani na uporabnika na mesec 14,14
čas, ki ga uporabnik v povprečju preživi na spletnem mestu na mesec 9 minut, 6 sekund
število prejemnikov spletnega časopisa 5.573
Vir: MOSS, Oktober 2012

Porazdelitev uporabnikov spletne strani po spolu
ženske: 30,08 % moški: 69,92 %
Vir: MOSS, Oktober 2012

Porazdelitev uporabnikov spletnih strani
www.avto-magazin.si  po starostnih razredih

Vir: MOSS, oktober 2012

v 000

AVTO-
MAGAZIN.SI
Spletno 
mesto 
najhitrejše 
slovenske 
revije 
V reviji Avto magazin sta av-
tomobilizem in motociklizem 
združena, na spletu pa smo 
vsem, ki jih zanima moto-
ciklizem, pripravili ločeno 
spletno mesto. Obiskoval-
ce razumemo, saj smo tudi 
ustvarjalci izključno motoristi, 
ki se z motocikli ne vozimo 
le ob sončnih poletnih nede-
ljah, ampak skoraj vsak dan. 
so naše delo in naša strast. 
Pričakujte korektne ocene 
testnih motociklov, zabavne 
videovsebine in zanimive 
novice iz sveta na dveh, treh 
in tudi štirih kolesih.

Podatki o uporabnikih:   

število različnih uporabnikov na mesec 8.413
število prikazov na mesec 52.546
povprečno število gledanih strani na uporabnika na mesec 6,25
čas, ki ga uporabnik v povprečju preživi na spletnem mestu na mesec 4 minute, 5 sekund
število prejemnikov spletnega časopisa 2.051
Vir: MOSS, Oktober 2012

Porazdelitev uporabnikov spletne strani po spolu
ženske: 34,36 % moški: 65,64 %
Vir: MOSS, Oktober 2012

Trženje spletnih strani:
gregor.oblak@adriamedia.si

Tel.: 01 3000 635
gsm: 051 681 120

spletna stran:
www.connect.si

Porazdelitev uporabnikov spletnih strani
www.connect.si  po starostnih razredih

v 000

Vir: MOSS, oktober 2012

CONNECT.SI
Spletna 
stran za 
digitalno 
prihodnost
Poskušamo odkriti vse, kar 
se dogaja v svetu sodobne 
tehnologije. mobilniki in 
aplikacije, fotografija in ra-
čunalniki, glasbene in video-
naprave. Poglobljeni testi in 
videopredstavitve, intervjuji s 
slovenskimi inovatorji, direk-
torji in vplivneži na področju 
informacijske tehnologije in 
komunikacij. za vse tehno-
loške frike in izgubljene v 
mobilnem svetu.

http://www.connect.si|


