
Oglaševanje na spletnem portalu Prlekija-on.net

Prlekija-on.net je največji spletni medij v širši Prlekiji. Že petnajst let je prva (in edina) izbira 

na internetu glede aktualnega dogajanja v Prlekiji. Portal je brezplačen, na spletu dosegljiv 24/7, 

obišče pa ga tudi preko 15 tisoč uporabnikov na dan. V zadnjih letih na portalu beležimo preko

5 milijonov obiskov ter okoli 20 milijonov ogledov strani na leto. Cena oglaševanja je glede 

na doseg, ki jo ima spletna stran, zelo ugodna.

Oglasne pasice

Spletni portal Prlekija-on.net vam ponuja oglaševanje z oglasnimi pasicami različnih dimenzij na 

različnih pozicijah. Možen je samo ekskluzivni zakup, kjer se na posamezni poziciji prikazuje 

samo vaš oglas. Za podrobnosti glejte spodnjo razpredelnico. Ker so pozicije več ali manj vedno 

zasedene, je v primeru namena oglaševanja priporočljivo pozicijo rezervirati čim prej, tudi nekaj 

mesecev vnaprej.

Cenik oglaševanja po trajanju - ekskluzivni prikaz:
Pozicija A - 728x90 - 200,00 €/teden
Pozicija C - 970x250 - 400,00 €/teden
Pozicija E - 300x250 - 200,00 €/teden
Pozicija F - 300x250 - 180,00 €/teden
Pozicija G - 300x600 - 200,00 €/teden
Pozicija H - 300x250 - 150,00 €/teden
Pozicija I * - 300x600 - 180,00 €/teden
Pozicija N - 728x90 - 80,00 €/teden

* Pozicija s premikanjem po strani (gor-dol) ostane v vidnem polju.

** Nekatere pozicije nekoliko spremenijo svoj položaj oz. jih tam ni, na tablicah in mobilnih telefonih, saj 

se stran prilagaja resoluciji naprave. Poziciji A in C sta prikazani enako na namiznem računalniku, tablici 

in mobilnem telefonu (na vrhu strani). Ostale pozicije so na mobilnih napravah prikazane nižje. Pozicija N 

je vidna samo na naslovnici.



Sponzorirana objava

Spletni portal Prlekija-on.net vam ponuja objavo prispevka, ki je predstavljen na naslovnici 

portala. Objava je na določenem mestu prikazana do 48 ur. Objava članka mora biti ustrezne 

(lokalne) tematike, vseh vrst člankov ni možno objaviti. O ustreznosti presodi uredništvo. Objava 

lahko vsebuje zapis z več tisoč besedami, fotografije ter spletne povezave, e-naslov in ostale 

kontaktne podatke. V zakup na mestih od 2 do 7 spada tudi objava na naši Facebook strani, z 

dosegom več deset tisoč uporabnikov ter objava na ostalih podpornih socialnih straneh. Objava 

po preteku 48 ur gre postopoma na nižja mesta in na naslovnici ostane še vsaj nekaj dni ter nato

gre v arhiv. Z objavo na mestih od 2 do 10 bo objava na naslovnici prikazana vsaj 4 dni. 

Sponzorirane objave so označene, da gre za oglasno sporočilo.

Cenik sponzorirane objave:
200,00 € na 2. ali 3. mestu,
180,00 € na 4. ali 5. mestu,
150,00 € na 6. ali 7. mestu,
100,00 € na katerem od mest 8-10,
80,00 € na katerem od mest 11+,

Pridržujemo si pravico zavrnitve članka, če ni v skladu z našimi pravili.

DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost (nismo zavezanci za DDV). 

https://www.facebook.com/PrlekijaOnNet
https://www.prlekija-on.net/arhiv.html


Dodatne informacije:
Dejan Razlag
glavni in odgovorni urednik
041 956 530
info@prlekija-on.net

Izdajatelj:
StudioEfekt, Dejan Razlag s.p.
Spodnji Kamenščak 16b
9240 Ljutomer
www.prlekija-on.net
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