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Zadeva: Ponudba za oglaševanje na http://www.spletni-slovar.com 
 
 
Pošiljamo vam ponudbo za oglaševanje na spletnih slovarjih, ki jih mesečno obišče preko 
75.000 različnih uporabnikov (vir: Google Analytics, januar 2012). Glavni namen naše 
strani je ponudba brezplačnih prevodov besed spletnim uporabnikom. 
 
 
Obiskanost strani www.spletni-slovar.com v obdobju od 01.1.2012 do 31.1.2012: 
 
Z najnovejšo Ajax tehnologijo prikažemo uporabniku iskani prevod na najhitrejši možni 
način. Poleg prevajanja besed nudimo tudi prevajanje besedil, poslušanje izgovorjave besed, 
možnost vnosa novih prevodov ter prijavo napačnih prevodov, kar je novost na našem tržišču. 
 
To pomeni, da vsak prikaz pasice traja približno 1 minuto, kar je med največjimi 
vrednostmi na slovenskem trgu. 
 
Obiskov  155 114 
Unikatni obiskovalci 75 587 
Ogledi strani 949 600 
Povprečno št. ogledov strani na obisk 6,12 
Čas na strani, ki ga preživi obiskovalec 6:28 (min:s) 
 
Pri spletnem slovarju je možno zakupiti do 1.000.000 prikazov. 
 
Naše ciljno občinstvo so različni uporabniki, ki potrebujejo prevode v in iz različnih tujih 
jezikov.  
 
 
Na naših straneh najdete sledeče slovarje: 

• Angleško slovenski slovar 
• Nemško slovenski slovar 
• Italijansko slovenski slovar 
• Hrvaško slovenski slovar 
• Špansko slovenski slovar 
• Francosko slovenski slovar 
• Portugalsko slovenski slovar 

 
in mnogo drugih. 
 
 
Ker menimo, da bi lahko z našo pomočjo uspešno promovirali svoje storitve, vam ponujamo 
oglaševanje na naših straneh po izredno ugodnih akcijskih cenah. 
 

http://www.spletni-slovar.com/
http://www.spletni-slovar.com/
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Cenik oglaševanja 
 
Ponujamo vam 2 različni poziciji, ki sta ovrednoteni glede na vidno polje uporabnika.  
 
Zakup na prikaz: 

• A pozicija (maksimalna velikost: 728 x 90): 2,40 € (12,00 €) na 1000 (izgled in 
pozicija na sliki) 

 
• B pozicija (maksimalna velikost: 160 x 600): 1,60 € (8,00 €) na 1000 prikazov (izgled 

in pozicija na sliki) 
 
Zakup povezave v desnem meniju + link na vašo stran: 

• 1 mesec – 100 € 
o Pri tej obliki oglaševanja priporočamo zakup za daljše časovno obdobje. Ker 

pri tem načinu oglaševanja dobite veliko povezav na vašo stran, se vaša stran 
prikazuje višje v iskalnikih (Google, Najdi.si). 

 
Prikaz pozicij na strani: 
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Če želite oglas manjših dimenzij, vašo stran med uporabnimi spletnimi povezavami, izdelavo 
oglasa ali pa nekaj čisto drugega, nas pokličite in pripravili vam bomo novo ponudbo. 
 
 
Posebna ponudba! 
 
V primeru, da se odločite za to ponudbo, vam na spletno stran http://www.spletne-igre.si z 
mesečnim dosegom 35.000 različnih uporabnikov brez doplačila postavimo povezavo na vašo 
spletno stran  za celo obdobje oglaševanja.  
 

http://www.spletne-igre.si/
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2. Informator (mailing vsem registriranim uporabnikom): 

• 1 pošiljanje: 350,00 € 
o Informator se pošlje na več kot 8.200 elektronskih naslovov 

 
Primer informatorja: 
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3. Zakup ozadja (celotno ozadnje spletnega slovarja je namenjen 
oglaševalcu): 

• 1 pošiljanje: 1.200,00 € 
o celotno ozadnje spletnega slovarja je namenjen oglaševalcu, primer lahko 

vidite na primeru Mlekarn Vipava in Nokie 
 
 
Še nekaj primerov oglaševanja: 
 
Mlekarna Vipava d.d. 
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Nokia Corporation (primer kampanje, ki je bila predstavljena tudi v tujini kot primer 
dobre prakse)  

 
 
Nekaj besed agencije: 
 
Na Spletnem slovarju se je predstavilo tudi podjetje Nokia, ki je ob lansiranju naprave X3-02 
naredilo branding spletne strani v obliki velikega telefona. Spletna stran je ob inovativnem 
brandingu izgledala, kakor da se prikazuje na ekranu telefona, s čimer je, kot nam je razložil 
medijski strateg agencije Carat, ki skrbi za oglaševanje Nokie v Sloveniji, Rok Činkole, 
"Nokia predstavila enega bistvenih atributov modela X3-02 v boju s tekmeci, to je vrhunski 
Nokia Store, kjer lahko ljudje najdejo preko 100.000 aplikacij, med drugim tudi spletni slovar. 
Ob prikazu slovarja na ekranu telefona je namreč izgledalo, kot da se slovar lansira na 
telefonu - kar je tudi dejansko možno. Z akcijo smo bili zelo zadovoljni, saj je v mesecu dni 
generirala preko 20.000 klikov, CTR pa je znašal 18,5%". 
 
Rok Činkole 

http://www.spletni-slovar.com/
http://www.nokia.com/si-sl/
http://www.carat.com/
http://www.media-publikum.si/ljudje/medijski-nactovalci-in-strategi/rok-cinkole.aspx
http://www.media-publikum.si/ljudje/medijski-nactovalci-in-strategi/rok-cinkole.aspx
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• Vse navedene cene so v EUR. 
• Vse cene so brez DDV. 
• Po sprejemu ponudbe naročnik pošlje pravilno izpolnjeno naročilnico. 
• Dostava oglasnega gradiva: vsaj 2 delovna dneva pred pričetkom posamezne akcije. 
• Za vsebino objave je odgovoren naročnik. 
• Pridržujemo si pravico do zavrnitve objave oglasa. 

 
V pričakovanju sprejetja ponudbe vas lepo pozdravljam. 
 
S spoštovanjem, 
 
Uroš Okorn 
Dominatus d. o. o. 
Elektronska pošta: uros.okorn@dominatus.si  
GSM: 041 225 685 

mailto:uros.okorn@dominatus.si

