
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.playboy.si

http://www.playboy.si|

Podatki o uporabnikih:   

število različnih uporabnikov na mesec 26.018
število prikazov na mesec 512.251
povprečno število gledanih strani na uporabnika na mesec 19,69
čas, ki ga uporabnik v povprečju preživi na spletnem mestu na mesec 6 minut, 41 sekund
število prejemnikov spletnega časopisa 12.836
Vir: MOSS, Oktober 2012

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

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

Vir: MOSS, oktober 2012

v 000

PLAYBOY.SI
Vse, kar 
moške 
zabava
spletna stran Playboy.si je 
edinstvena mešanica viso-
kokakovostnih fotografskih, 
novinarskih in videovsebin, 
ki vsak dan znova navdu-
šuje uporabnike doma in v 
tujini. Ponaša se z izjemnim 
desetletnim arhivom, med 
drugim s fotografijami in vi-
deozakulisji vseh slovenskih 
deklet, ki so se kdaj slekle 
za Playboy.

Podatki o uporabnikih:   

število različnih uporabnikov na mesec 53.548
število prikazov na mesec 886,145
povprečno število gledanih strani na uporabnika na mesec 16,55
čas, ki ga uporabnik v povprečju preživi na spletnem mestu na mesec 9 minut, 46 sekund
število prejemnikov spletnega časopisa 775
Vir: MOSS, Oktober 2012

Porazdelitev uporabnikov spletne strani po spolu
ženske: 55,20 % moški: 44,80 %
Vir: MOSS, Oktober 2012

Trženje spletnih strani:
alenka.teodorovic@adriamedia.si

Tel.: 01 3000 792

gsm.: 051 681 149

spletna stran:
www.govori.se

Porazdelitev uporabnikov spletnih strani
www.govori.se  po starostnih razredih

v 000

Vir: MOSS, oktober 2012

GOVORI.SE 
Vsi trači na 
enem mestu
Vsak dan ponujamo obširne 
informacije o slovenskih in 
tujih zvezdnikih, hkrati pa je 
tudi stičišče treh revij: story, 
nove in lee. Poleg hitrih in 
svežih informacij vse več 
poudarka namenjamo inte-
rakciji z uporabniki; primer je 
rubrika modna policija, ki je 
nadgradnja priljubljene no-
vine rubrike z modno mrho 
manjo Plešnar. s kamero 
brskamo po zakulisjih do-
godkov na slovenski zvezdni 
sceni in pred svoj fotografski 
objektiv postavimo vsakega 
ali vsako, vredno pozornosti 
javnosti.

http://www.govori.se|


