
Oglejte si cenik in opcije zakupov za sezono 2021

234.176
Predstavljene rešitve si je od 14. 10. 2019. - 15. 10. 2020 
ogledalo kar 234.176 edinstvenih uporabnikov, ki iščejo 
rešitve za gradnjo, obnovo ali zunanjo ureditev. 

Vaš oglas v tiskani 
izdaji revije povežemo 

. s spletnim prispevkom

Letni doseg spletnega mesta                           

 Preko  Vas vključimo spletne PR zgodbe
v dodatno Facebook in Google oglaševanje                  

Vašo rešitev vključimo na spletno 
mesto www.gradnjainobnova.si
 
  

uporabnikov

238.997
družin in posameznikov

Področje A

240.916
družin in posameznikov

Področje B

Vašo rešitev objavimo v digitalni
izdaji, E- reviji za izbrano tematiko
   

edinstvenih

NAŠ CILJ JE, DA VAŠE PODJETJE SPOZNA VSAK 
SLOVENEC, KI RAZMIŠLJA O GRADNJI ALI OBNOVI 

SVOJEGA DOMA ...

Zgornjo trditev lahko podpremo z neoporečnimi dokazi o marketinških aktivnostih, ki točno to tudi 
omogočajo. Gre za kombinirano oglasno kampanjo z revijo Gradnja in obnova ter istoimenskim 
portalom in povsem novimi E-revijami (v navezi s Facebook in Google oglaševanjem). Vse to v kompletu 
nas pripelje do ključne točke našega plana, da Vaše podjetje predstavimo vsem Slovencem, ki trenutno 
razmišljajo o gradnji ali obnovi svojega doma … Odločite se lahko za posamezno ali kombinirano rešitev 
(revija + digital).  Kaj vključujemo?

Vašo rešitev objavimo v tiskani
izdaji revije Gradnja in obnova
   

https://gradnjainobnova.si/2019/09/02/suzenj-kljucev-nic-vec/
https://gradnjainobnova.si/2020/04/20/20-atraktivnih-trendov-za-prenovo-ali-gradnjo-vase-hise/
http://www.gradnjainobnova.si
https://gradnjainobnova.si/wp-content/uploads/sites/10/2020/11/E_atraktivni-trendi-za-gradnjo-in-obnovo.final_.pdf
https://indd.adobe.com/view/e95e74c0-3552-4378-84c1-46e47776b82e


OGLAŠEVANJE V TISKANI IZDAJI REVIJE 

Objava v dveh številkah revije za 
izbrano področje A ali B 

2 x 390,00€

2 x 310,00€

2 x 210,00€

2 x 159,00€

2  x  95,00€

Medijska hiša: Vaš profit d.o.o., Gortina 145 b | 040 217 018 info@vas-profit.si

Objava v dveh številkah revije za 
izbrano področje A ali B 

Objava v dveh številkah revije za 
izbrano področje A ali B 

Objava v dveh številkah revije za 
izbrano področje A ali B 

Objava v dveh številkah revije za 
izbrano področje A ali B 

Objava v dveh številkah revije za 
izbrano področje A ali B 

2 x 570,00€
Priprava spletnega 
prispevka in objava 
(ogledi) 1 leto  GRATIS

+

Priprava spletnega 
prispevka in objava 
(ogledi) 1 leto  GRATIS

+

Priprava spletnega 
prispevka in objava 
(ogledi) 1 leto  GRATIS

+

Priprava spletnega 
prispevka in objava 
(ogledi) 1 leto  GRATIS

+

Priprava spletnega 
prispevka in objava 
(ogledi) 1 leto  GRATIS

+

Priprava spletnega 
prispevka in objava 
(ogledi) 1 leto  GRATIS

+

Področje A (vzhodna Slovenija) 
zajema distribucijo do 238.997 družin in 
posameznikov (dve številki revije)

Področje B (zahodna Slovenija) 
zajema distribucijo do 240.916 družin 
in posameznikov (dve številki revije)

Objava v reviji B1 
– distribucija v terminu 
24. – 26. 02. 2021                                

Objava v reviji B2 
– distribucija v terminu 
24. – 26. 03. 2021                                 

Distribucija se izvede v prvi del 
gospodinjstev po planu (teren B1)
Število prejemnikov: 120.135                                

Distribucija se izvede v drugi del 
gospodinjstev po planu (teren B2)
Število prejemnikov: 120.781                                

OGLAŠEVANJE V TERMINU POMLAD
                                 

Z objavo v dveh številkah revije v pomladi dosežete vseh 
240.916 gospodinjstev področja B- Predmet zakupa sta dve 
številki revije.                             

Objava v reviji B1 
– distribucija v terminu 
08. – 10. 09. 2021                               

Objava v reviji B2 
– distribucija v terminu 
06. – 08. 10. 2021                                 

DA, OGLAŠEVANJE ŽELIM V JESENI PONOVITI
                                 

+ 

238.997
družin in posameznikov

Področje A

240.916
družin in posameznikov

Področje B

Področja distribucije revije
Gradnja in obnova:
   

Objava v reviji A2 
– distribucija v terminu 
07. – 09. 04. 2021                                 

Objava v reviji A1 
– distribucija v terminu 
10. – 12. 03. 2021                                   

Distribucija se izvede v drugi del 
gospodinjstev po planu (teren A2)
Število prejemnikov: 119.550                               

Distribucija se izvede v prvi del
gospodinjstev po planu  (teren A1)
Število prejemnikov: 119.447                                

Z objavo v dveh številkah revije v pomladi dosežete vseh 
238.997 gospodinjstev področja A- Predmet zakupa sta dve 
številki revije.                             

OGLAŠEVANJE V TERMINU POMLAD 
                                 

Objava v reviji A1 
– distribucija v terminu 
21. – 24. 09. 2021                                 

Objava v reviji A1
– distribucija v terminu 
25. – 27. 08. 2021                                 

+ 
DA, OGLAŠEVANJE ŽELIM V JESENI PONOVITI
                                 

Cene ne vključujejo 22% DDV. 
Cenik velja od 20. 11. 2020 dalje.

CENIK 2021

OGLAS PR (PRISPEVEK) 

2 x 650,00€

2 x 360,00€

2 x 260,00€

2 x 189,00€

2  x  115,00€

Dimenzija oglasa
197 mm x 269 mm

OGLAS GRAFIKA

Dimenzija oglasa
178 mm x 97 mm

Dimenzija oglasa
178 mm x 70 mm

Dimenzija oglasa
178 mm x 45 mm

Dimenzija oglasa
85 mm x 45 mm

Objava na drugi ali četrti ali peti ali predzadnji 
ali zadnji strani. Doplačilo 10% (721,05).

DODATNE OPCIJE:
Oglas grafika UVODNIK 
178 X 50 mm ... 2 x 290,00€

NAJAVA na uvodniku revije
... 2 x 70,00€
Oglas grafika NASLOVNICA 
70 x 40 mm ... 2 x 310,00€

NAJAVA na naslovnici 
.. 2 x 100,00€

OGLASNI PROSTOR

Cena na ceniku je navedena za oglaševanjem na enem področju (A ali B). Za oglaševanje lahko izberete posamezno področje ali celoten slovenski trg (A + B).

1/1 stran 

2/3 strani 

1/2 strani 

1/3 strani 

1/4 strani 

1/5 strani 

http://gradnjainobnova.si/wp-content/uploads/sites/10/2020/11/Plan-distribucije-B-2020.pdf
http://gradnjainobnova.si/wp-content/uploads/sites/10/2020/11/Plan-distribucije-B-2020.pdf
https://indd.adobe.com/view/e95e74c0-3552-4378-84c1-46e47776b82e
https://indd.adobe.com/view/e95e74c0-3552-4378-84c1-46e47776b82e
https://gradnjainobnova.si/wp-content/uploads/sites/10/2020/11/Razdelilnik-po%c5%a1tnih-enot-2020_A.pdf
http://gradnjainobnova.si/wp-content/uploads/sites/10/2020/11/Plan-distribucije-A-2020.pdf
http://gradnjainobnova.si/wp-content/uploads/sites/10/2020/11/Plan-distribucije-A-2020.pdf
http://gradnjainobnova.si/wp-content/uploads/sites/10/2020/11/cenik-2021_1_1_pr_grafika.pdf
http://gradnjainobnova.si/wp-content/uploads/sites/10/2020/11/cenik-2021_2_3_pr.pdf
http://gradnjainobnova.si/wp-content/uploads/sites/10/2020/11/cenik-2021_1_2pr_grafika.pdf
https://gradnjainobnova.si/wp-content/uploads/sites/10/2020/11/cenik-2021_1_3_1_4_1_5_PR.pdf
https://gradnjainobnova.si/wp-content/uploads/sites/10/2020/11/cenik-2021_1_3_1_4_1_5_PR.pdf
https://gradnjainobnova.si/wp-content/uploads/sites/10/2020/11/cenik-2021_1_3_1_4_1_5_PR.pdf


SPLETNO OGLAŠEVANJE 

DIGITALNI PAKET 2/1: DIGITALNI PAKET 1/2 

DIGITALNI PAKET 1/3 

DIGITALNI PAKET 1/4 

 .......................... 590,00€   .......................... 285,00€

..........................195,00€

 .......................... 85,00€

Objava v E-reviji na 2 straneh  (15.000 prenosov)  
Oglaševanje preko spletne blog zgodbe (15.000 ogledov) 
Prikazni oglas na www.gradnjainobnova.si (15.000 prikazov)                                 

* Naročnik v okviru zakupa digitalnega paketa prejme objavo in pripravo spletnega prispevka gratis, kliki in ogledi spletnega prispevka  naročnika 
  se  v obdobju zakupa digitalnega paketa dodatno ne zaračunavajo.  

Objava v E-reviji na 1/2 strani (15.000prenosov)  
Oglaševanje preko spletne blog zgodbe (15.000 ogledov)

Objava v E-reviji na 1/3 strani (15.000 prenosov)  

                               

Objava v E-reviji na 1/4 strani (15.000 prenosov)  

                               

DIGITALNI PAKET 1/1 

Objava v E-reviji na 1/1 strani (15.000 prenosov)  
Oglaševanje preko spletne blog zgodbe (15.000 ogledov) 
Prikazni oglas na www.gradnjainobnova.si (7.000 prikazov)                                 

.......................... 530,00€

Vključuje oglaševanje ponudbe naročnika v 
izbrani E-reviji (digitalna izdaja revije), na 
izbrani oglasni velikosti. Posamezna številka 
E-revije se oglašuje preko Google in 
Facebook oglasov, s ciljem dosega 15.000 
prenosov/ogledov E-revije iz strani spletnih 
uporabnikov, ki iščejo rešitev za gradnjo, 
obnovo ali ureditev doma oz. okolice.            

Vključuje oglaševanje ponudbe naročnika v 
spletni PR zgodbi za izbrano tematiko. Vključuje 
izpostavitev na vstopni strani spletnega mesta 
gradnjainobnova.si.  Posamezna spletna zgodba 
se oglašuje preko Google in Facebook oglasov s 
ciljem dosega 15.000 ogledov predstavljenih 
rešitev iz strani spletnih uporabnikov, ki iščejo 
rešitev za gradnjo, obnovo ali ureditev doma oz. 
okolice.                                                                                        

Vključuje glaševanje s PRIKAZNIM OGLASOM 
naročnika na spletnem mestu .  gradnjainobnova.si
Oglas se prikazuje uporabnikom, ki na spletnem 
mestu iščejeo rešitev za gradnjo, obnovo ali 
ureditev doma ioz. okolice. Oglas je linkan na 
spletni prispevek naročnika, ki se objavi na 
spletnem mestu.                                         

Označite tematiko, kjer želite objaviti Vašo ponudbo:

ZAKUP POMLADNE OGLASNE KAMPANJE
Termin izvedbe: 20. 03.  - 19. 08. 2021                                         

DA, OGLAŠEVANJE ŽELIM V JESENI PONOVITI
Termin izvedbe: 20. 09. 2021 - 19. 02. 2022            
                                 

Zakup vključuje 15.000 prenosov/ogledov 
predstavljenih rešitev.

Zakup vključuje 15.000 ogledov 
predstavljenih rešitev.

Zakup vključuje 7.000 - 15.000 prikazov oglasa,
odvisno od zakupljenega paketa.

OGLAŠEVANJE V SPLETNI ZGODBI OGLAŠEVANJE S PRIKAZNIM OGLASOM  OGLAŠEVANJE V E - REVIJI 

DINAMIČNA PASICA: 96,00€/mesec
Dimenzija 955 X 226px, objava na vstopni strani in vseh podstraneh, 
pozicija zgoraj desno,  pojavnost na vseh napravah.                                                                                     

STATIČNA KOCKA: 124,00€/mesec
Dimenzije 300 x 250 px objava na vstopni strani in vseh podstraneh 
desno ali spodaj na strani, pojavnost na vseh napravah.                                                                                           

OBJAVA PRISPEVKA: 0,08€/ogled (do preklica)

PRIKAZNI OGLAS: 400€ (10.000 prikazov)
Prikazni oglas, pojavnost kot pop-up okno, ki se prikaže uporabniku 
ob ogledu vsebin, cena vključuje 10.000 prikazov (0,04€/prikaz).                                                                                              

Prispevek se objavi na spletnem mestu gradnjainobnova.si, naročnik plača 
oglede po ceni 0,08€/ogled prispevka. Cena vključuje pripravo prispevka.                                                                                              

Samostojna spletna oglasna mesta na www.gradnjainobnova.si:
                                                   

Medijska hiša: Vaš profit d.o.o., Gortina 145 b | 040 217 018 info@vas-profit.si
Cene ne vključujejo 22% DDV. Cenik velja od 29. 6. 2020 dalje.

CENIK 2021

Ogled E- revije (KLIK)

Ogled spletne blog zgodbe (KLIK)

Ogled E- revije (KLIK)

Ogled spletne blog zgodbe (KLIK)

Ogled E- revije (KLIK)

Ogled spletne blog zgodbe (KLIK)

Ogled E- revije (KLIK)

Ogled spletne blog zgodbe (KLIK)

https://gradnjainobnova.si
https://gradnjainobnova.si/wp-content/uploads/sites/10/2020/06/1_1-osnutek.pdf
https://gradnjainobnova.si/wp-content/uploads/sites/10/2020/06/1_1-osnutek.pdf
http://gradnjainobnova.si/wp-content/uploads/sites/10/2020/06/1_2-osnutek.pdf
https://gradnjainobnova.si/wp-content/uploads/sites/10/2020/06/1_1-osnutek.pdf
http://gradnjainobnova.si/wp-content/uploads/sites/10/2020/06/1_3-osnutek.pdf
https://gradnjainobnova.si/wp-content/uploads/sites/10/2020/06/1_1-osnutek.pdf
http://gradnjainobnova.si/wp-content/uploads/sites/10/2020/06/1_4-osnutek.pdf
https://gradnjainobnova.si/wp-content/uploads/sites/10/2020/06/1_1-osnutek.pdf
http://gradnjainobnova.si/wp-content/uploads/sites/10/2020/06/2_3-osnutek.pdf
 www.gradnjainobnova.si
 www.gradnjainobnova.si
http://www.gradnjainobnova.si
http://gradnjainobnova.si/wp-content/uploads/sites/10/2020/11/E_atraktivni-trendi-za-gradnjo-in-obnovo.final_.pdf
https://gradnjainobnova.si/wp-content/uploads/sites/10/2020/10/Sodobni_trendi_-za_-ogrevanje_-va%C5%A1ega_-doma..pdf
https://gradnjainobnova.si/wp-https://gradnjainobnova.si/wp-content/uploads/sites/10/2020/10/Ideje_za_ureditev_okolice_in_vase_terase.pdf
http://gradnjainobnova.si/wp-content/uploads/sites/10/2020/12/E_Sodoben-in-zdrav-dom_final.pdf
https://gradnjainobnova.si/
https://gradnjainobnova.si/
https://gradnjainobnova.si/2020/04/16/betonski-izdelki-oblak/
www.gradnjainobnova.si
http://gradnjainobnova.si/wp-content/uploads/sites/10/2020/11/E_atraktivni-trendi-za-gradnjo-in-obnovo.final_.pdf
https://gradnjainobnova.si/2020/04/20/20-atraktivnih-trendov-za-prenovo-ali-gradnjo-vase-hise/
https://gradnjainobnova.si/wp-content/uploads/sites/10/2020/10/Sodobni_trendi_-za_-ogrevanje_-va%C5%A1ega_-doma..pdf
https://gradnjainobnova.si/2020/04/06/resitve-za-ogrevanje/
https://gradnjainobnova.si/wp-content/uploads/sites/10/2020/10/Ideje_za_ureditev_okolice_in_vase_terase.pdf
https://gradnjainobnova.si/2020/07/01/16-idej-za-ureditev-vase-terase/
http://gradnjainobnova.si/wp-content/uploads/sites/10/2020/12/E_Sodoben-in-zdrav-dom_final.pdf
https://gradnjainobnova.si/2020/04/07/8-idej-za-sodobnejsi-dom/


Torej …
Kampanja je obsežna in večplastna. Gre za edinstven pristop, ki smo ga razvili posebej za podjetja, ki 
ponujate rešitve za gradnjo, obnovo ali zunanjo ureditev. V kolikor želite sodelovati me o tem 
obvestite in dogovorili bomo vse potrebno.

Ciljamo na vse Slovence, ki gradijo, 
obnavljajo hišo ali urejajo okolico svojega doma. 
Prepričani smo, da nam tole dobro uspeva. Z revijo Gradnja in obnova namreč dosežemo več kot 
479.000 družin oziroma posameznikov po celotni Sloveniji, kar predstavlja skoraj vsa slovenska 
gospodinjstva. Preko digitalnih kanalov dodatno dosežemo še preko 200.000 spletnih uporabnikov, ki 
iščejo rešitve za gradnjo ali obnovo svojega doma, hiše ali okolice. Naši naročniki so zadovoljni. 
Preverite kaj menijo…

Oglasno kampanjo zaženemo 24. februarja 2021. Veseli bomo, v kolikor bo Vaša rešitev (ponudba) 
videna in vključena v kampanji, ki jo PRIPOROČAMO v kompletu. Rezervacijo za pomlad 2021
je potrebno urediti najkasneje do 15. februarja. Predlagam, da se slišimo in uredimo vse potrebno. Glede 
namere po Vašem sodelovanju me obvestite na tanja@vas-pro�t.si ali me pokličite na 040 217 018.

Hvala za namenjen čas in lep pozdrav.
Tanja Gostenčnik, odgovorna urednica
Medijska skupina, Vaš profit d.o.o. 

GRADNJA

IZ
BO

R

REŠITEV

OKOLICA

OBNOVA

Ustvarjena za graditelje.

Dobro jutro.
Sporočam, da so nam te dni telefoni 
pregoreli. Dobesedno, še nikoli tako kot 
sedaj. Skratka, smo hvaležni da imamo v 
teh časih srečo in da z vašo pomočjo 
dobro delamo.

Lep pozdrav in lep vikend vam želim.
Meta Jakop, Pro�lplast d.o.o. Zavrh nad 
Dobrno 10, 3204 Dobrna   

Živijo, odziv na tokratno številko je 
super. Očitno se tisti, ki obnavljajo, 
tudi v tem času poslužujejo informacij 
iz Vaših medijev! 
Hvala. 

Mateja Spruk, marketing 
Vianova d.o.o.,
IOC Zapolje III 11, 1370 Logatec

Lep pozdrav,
Tanja, zelo smo zadovoljni. 
V tem mesecu smo prejeli preko 80 pov-
praševanj. Ker je cena našega izdelka za 
slovenske razmere dokaj visoka, se s 
prodajo trudimo, a smo nekaj povpraše-
vanj tudi že realizirali tako, da z oglaše-
vanjem nadaljujemo. 
Boštjan Štraus, ASF f.u.n.  d.o.o. 
Škapinova ulica 5, 3000 Celje

25.4.2020 6.5.2020  12.10.2020  


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

