www.viva.si

CENIK OGLAŠEVANJA
Spletni medijski portal Viva.si je eden vodilnih spletnih medijev na področju zdravega
življenjskega sloga in dobrega počutja, ki ga mesečno obišče preko 140.000 posameznih
obiskovalcev. Ustvarili smo ga z namenom, da skupaj s tiskano izdajo ponudimo še celovitejši
odgovor na potrebe, vprašanja in dileme vse bolj zahtevnega in osveščenega uporabnika potrošnika tretjega tisočletja.
Ekipa uredništva Vive spletni portal ureja dnevno, za boljšo prepoznavnost portala pa skrbi
z dnevnim osveževanjem vsebin na iskalniku Najdi.si v rubriki Lepota in zdravje ter na Vivinih
Facebook straneh.

KAKO OGLAŠEVATI NA WWW.VIVA.SI?
Vstopna stran http://www.viva.si/
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ČLANEK, SKUPINA
http://www.viva.si/Zdrav-na%C4%8Din-prehrane/2678/Sadno-zelenjavni-teden
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ZAKUP NA PRIKAZE*
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OBLIKA

POZICIONIRANJE

CENA/1000 prikazov

VELIKOST

Banner glavni
Banner glavni
Banner stranski –
spodnji
Banner pod članki

Glava Viva.si ležeči - vse strani
Vstopna stran Viva.si - vse strani
Druga in tretja stopnja navigacije

13 €
11 €
9€

728 x 90
300 x 250
300 x 250

Pri vsakem članku

8€

468 x 90

Če želite še druge možnosti oglaševanja (banner ozadje, celostranski oglas, ohranjevalnik
zaslona, lebdeči banner ...), se obrnite na nas.
*Zakup na prikaze je možen v primeru oglaševanja po celotnem portalu Viva.si.

ČASOVNI ZAKUP
POZICIJA

DIMENZIJA

A - Banner glavni
B - Banner glavni
D - Banner stranski - spodnji
F - Banner pod članki

728 X 90
300 x 250
300 X 250
468 x 90

POZICIJA

DIMENZIJA

A - Banner glavni
B - Banner glavni
D - Banner stranski - spodnji
F - Banner pod članki

728 X 90
300 x 250
300 X 250
468 x 90

ČASOVNI ZAKUP
30 DNI
670 €
550 €
450 €
400 €

POZICIONIRANJE

ČASOVNI ZAKUP
14 DNI
500 €
320 €
290 €
220 €

POZICIONIRANJE

Glava Viva.si ležeči - vse strani
Vstopna stran Viva.si - vse strani
Druga in tretja stopnja navigacije
Pri vsakem članku

Glava Viva.si ležeči - vse strani
Vstopna stran Viva.si - vse strani
Druga in tretja stopnja navigacije
Pri vsakem članku

DRUGI NAČINI OGLAŠEVANJA
Promocijsko besedilo

600 €

Promocijsko besedilo

300 €

Dodatna objava promocijskega
besedila

200 €

Manjše promocijsko besedilo

100 €

Nagradna igra na portalu
Viva.si, trajanje 10 dni.
Nagrade prispeva naročnik.

390 €

Promocijsko besedilo je 1 mesec Do 5000 znakov, fotografije in
izpostavljeno v izbrani rubriki
povezave na željeno spletno
stran.
Promocijsko besedilo je 14 dni
Do 5000 znakov, fotografije in
izpostavljeno v izbrani rubriki
povezave na željeno spletno
stran.
Promocijsko besedilo je dodatno
izpostavljeno v »vroči temi« na
vstopni strani portala
Objava promocijskega besedila
Do 1000 znakov, fotografije in
med Vivinimi novicami
povezave na željeno stran.
Na vstopni strani Viva.si
Do 3.000 znakov, fotografije.
(»vsroča tema«)

PRIPRAVA OGLASNIH PASIC
Dovoljeni formati oglasov: jpg, gif, swf
Velikost oglasa: 30 Kb
Poleg oglasnega materiala obvezno pošljite tarčo oglasa (URL-naslov oglaševane
oz. naročnikove spletne strani).

SPLOŠNI POGOJI OGLAŠEVANJA
Vsak oglas obsega povezavo na naročnikovo domačo spletno stran.
Vsak oglas sme predstavljati le enega oglaševalca in sme biti povezan na samo en zunanji
spletni naslov. V nasprotnem primeru se cena zakupa zaračuna v večkratniku osnovnega
zneska.
Za celotno vsebino oglasa in promocijskega besedila (resničnost navedb v sporočilu in
kontaktnih podatkov, skladnost z veljavno slovensko zakonodajo in oglaševalskim kodeksom
ter uporaba avtorskih del in drugih uradno zaščitenih elementov) odgovarja izključno
naročnik. Naročnik je odgovoren tudi za morebitne pravne posledice, ki bi izhajale iz objave
obravnavanega oglasa. Viva, Studio Moderna Storitve, d.o.o., si pridružuje pravico do zavrnitve
naročenega oglasa ali promocijskega besedila.
Navedene cene v ceniku ne vsebujejo 20 % DDV.
Rok plačila oglasa je 15 dni po izdaji računa.
Cenik je veljaven od 1. 12. 2015.

DODATNE INFORMACIJE IN KONTAKT
Oglasno trženje
Tel: 01 58 99 800

