
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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http://www.elle.si|

Podatki o uporabnikih:   

število različnih uporabnikov na mesec 27.394
število prikazov na mesec 423.056
povprečno število gledanih strani na uporabnika na mesec 15,44
čas, ki ga uporabnik v povprečju preživi na spletnem mestu na mesec 9 minut, 14 sekund
število prejemnikov spletnega časopisa 975
Vir: MOSS, Oktober 2012

Porazdelitev uporabnikov spletne strani po spolu
ženske: 65,89 % moški: 34,11 %
Vir: MOSS, Oktober 2012

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

Vir: MOSS, oktober 2012

v 000

ELLE.SI
Moda, lepota 
in življenski 
slog
spletni kotiček za modne 
navdušence, živahne sveto-
vljane in ljubitelje vsega le-
pega. Aktualni trendi, nasve-
ti za šoping, lepotne ideje, 
notranji dizajn in kopica idej 
za telo in duha. za vse ume-
tniške duše pa še Elle Talent 
na http://talent.elle.si.

http://www.sensa.si|

Podatki o uporabnikih:   

število različnih uporabnikov na mesec 24.421
število prikazov na mesec 237.852
povprečno število gledanih strani na uporabnika na mesec 9,74
čas, ki ga uporabnik v povprečju preživi na spletnem mestu na mesec 9 minut, 36 sekund
število prejemnikov spletnega časopisa 3.088
Vir: MOSS, Oktober 2012

Porazdelitev uporabnikov spletne strani po spolu
ženske: 69,36 % moški: 30,64 %
Vir: MOSS, Oktober 2012

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

v 000

Vir: MOSS, oktober 2012

SENSA.SI
Spletna 
stran za 
srečno 
življenje
sensa.si je spletna stran, na-
menjena kakovostnejšemu 
bivanju, zato usmerja k tele-
snemu, čustvenemu, mental-
nemu in duhovnemu ravno-
vesju. uporabnike navdihuje 
z vsebinami, ki polnijo dušo 
in prinašajo lepa občutja, 
ter svetuje, kako iz življenja 
ustvariti najboljše. 

http://www.sensa.si|


