
 

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, teka na smučeh in smučarskih 
skokov, 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 je v letu 2018 obiskalo 342.895 unikatnih obiskovalcev, ki so generirali več kot 937.000 obiskov in 3.504.531 ogledov strani. Beležimo preko 17.000 
registriranih tekmovalcev, ki se udeležujejo rekreativnih in pokalnih tekmovanj.   

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 

 



 
 

CENIK OGLAŠEVANJA NA PORTALU PRIJAVIM.SE 
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 

SR-A1 (1020x250) 
SR-B1 (694x250) 
SR-B2 (694x250) 
SR-M1 
(285x100)x2 
 

SPONZORIRANA 
RUBRIKA 
 5 OGLASOV 3-je veznai 
na članek  
2 vezna na seznam 
rubrike 

Prva stran - rubrika Novice – ribrika Novice – nad novico Novice – 2x v novici 

 

 



 

 

 

 

 

Cenik velja od 1. 1. 2019 do 31.12.2019 


