
 

OGLAŠEVANJE NA PORTALU PRIJAVIM.SE 

 

KAJ JE PORTAL PRIJAVIM.SE 

Portal je vstopna točka za športnike, ki iščejo informacije o športnih dogodkih s področij kolesarstva, teka, motokrosa, triatlona ter teka na smučeh in se želijo 
nanje prijaviti. Za posamezne dogodke, športnike in športne klube se na portalu vodi statistika doseženih rezultatov. Poleg tega športniki na njem dobijo tudi 

nasvete o opremi, treningih in zdravi športni prehrani. Vsak dan so na portalu najmanj tri nove, ažurne informacije iz sveta športa. Portal je aktivno povezan tudi s 
spletnimi družbenimi omrežji. 
 

5 RAZLOGOV ZA OGLAŠEVANJE NA PORTALU PRIJAVIM.SE 

1. Portal ima preko 12.000 registriranih uporabnikov, ki so v letu 2017 generirali več kot pol milijona obiskov. Ker se bodo pridružile nove športne discipline, 
se bo v letu 2018 obisk povečal za najmanj 30 odstotkov. 

2. Portal povezuje navdušence nad športnimi disciplinami, kot so kolesarstvo (cestno, gorsko), tek (gorski, ravninski), triatlon in motokros, ta nabor pa se 

vsako leto širi. 
3. Na portalu se zbirajo prijave za več kot 200 športnih dogodkov na leto, a ta številka konstantno raste. S prav toliko dogodkov se tudi ažurno poroča o 

dogajanju (tekst, foto in video).  

4. Uporabniki so na portalu nenehno aktivni, saj se prijavljajo na dogodke v posameznih športnih disciplinah, sledijo rezultatom in dogajanju. 
5. Portal generira veliko število najrazličnejših informacij, a je oblikovan sodobno, pregledno in prijazno uporabniku, oglasne pozicije pa so zasnovane 

strateško za optimalno zadovoljstvo oglaševalca. 
 

CILJNE SKUPINE, KI JIH DOSEŽETE NA PORTALU PRIJAVIM.SE 

- Športniki in športni navdušenci vseh starostnih skupin in statusov v športnih disciplinah: kolesarstvo, tek, triatlon, motokros, tek na smučeh in podobne 

- Družine, prijatelji in podporniki športnikov 

- Športni klubi: trenerji, podporna ekipa in funkcionarji  
- Organizatorji športnih dogodkov 

- Ljubitelji narave, gibanja in zdravega načina življenja 

- Lokalne skupnosti in lokacije, na katerih športni dogodki potekajo 

- Specializirani mediji 



 

OGLAŠEVANJE NA PORTALU PRIJAVIM.SE 

BENERJI IN OGLASNA OBMOČJA 
 

Benerji se lahko za dodatno plačilo oblikujejo tudi pri ponudniku oglasnega prostora. 

Najmanjša enota časovnega zakupa je 14 dni. 
 

Pozicija/dimenzije Opis Območja pojavnosti 

A (1020 x 250) pasica čez celo širino strani Prva stran  

Novica 

B (580 x 120) pasica desno v glavi strani Prva stran 

na vseh podstraneh 

C (240 x 230 (2x)) pravokotnik ob desnem robu (možnost zakupa 2x) Prva stran  

Tekmovalec – profilna stran 

D (500 x 90 (2x)) ozka pasica na polovici strani 

(možnost zakupa 2x) 
Vsi rezultati   

Rezultati    

Točkovanje  

Točkovanje klubsko   

Državni prvaki   
Live timing  

E (192 x 600) pokončen stolp Koledar 

Koledar – seznam prijavljenih 

SPLETNA VSEBINA  
 

Spletna vsebina se lahko pripravi pri ponudniku oglasnega prostora in se pred objavo uskladi z oglaševalcem.  
 

Promocijski spletni članek 

 

Do 1.500 znakov s presledki + 1 aktivna spletna 

povezava 

Objava na Prvi strani  

Objava med novicami v rubriki 

Sponzor rubrike/teme Promocijskih članki z do 1.000 znaki s presledki v 
izbrani rubriki v zakupljenem obdobju 

Objava med novicami v rubriki 

Intervju Do 2.500 znakov s presledki + 2 fotografiji + 2 

aktivni spletni povezavi 

Objava na Prvi strani  

Objava med novicami v rubriki 



 
E-kampanja Do 250 znakov s presledki + 1 aktivna spletna 

povezava 

Objava kot dodaten tekst v siceršnji vsebini e-

sporočila 

Promocijska FB objava Do 200 znakov s presledki + fotografija Objava kot novica na FB strani Prijavim.se 

 

Paketna ponudba 
 

Glede na potrebe in želje oglaševalca se lahko 

oblikujejo tudi posebni prilagojeni oglaševalski paketi. 
 

 

 

 

Kaj vključuje 

Paket A 

 

Zakup oglasnega benerja A za 1 mesec 

Sponzorstvo rubrike za 14 dni  

1 e-kampanja  

Paket B 

 

Zakup oglasnega benerja B za 1 mesec 

3 promocijski spletni članki  
1 intervju  

4 promocijske FB objave  

Paket C 

 

Zakup oglasnega benerja C za 1 mesec 

Zakup oglasnega benerja D za 1 mesec 

Zakup oglasnega benerja E za 1 mesec 

4 promocijski spletni članki  
 

Glede na dolžino časovnega zakupa ali skupno vrednost zakupa se priznavajo popusti: 

- Pri zakupu nad 1.000 € se prizna 10 % popusta. 
- Pri zakupu nad 2.000 € se prizna 20 % popusta. 
- Pri zakupu nad 3.000 € se prizna 30 % popusta. 
- Pri zakupu nad 4.000 € se prizna 40 % popusta. 
- Najvišja vrednost popusta je 50 %, razen če je izrecno drugače dogovorjeno z lastnikom portala Prijavim.se. 

 

Cenik velja od 1. 1. 2018. 


