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Ponudba oglaševanja BAJK.SI

#1 KOLESARSKI OGLASNIK

Smo BAJK.SI, specializirani spletni oglasnik novih in rabljenih koles ter kolesarske opreme. 
Z visokim obiskom se uvrščamo med vodilne spletne medije s področja kolesarstva v Sloveniji.
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POVPREČNA MESEČNA STATISTIKA 2022
Za merjenje obiskanosti uporabljamo storitev Google Analytics.

NAŠI OBISKOVALCI

Naši obiskovalci si delijo predvsem strast do kolesarjenja, generalno pa jih povezuje zanimanje za gibanje
v naravi ter aktivno in zdravo življenje.
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PTECH, Luka Pleško s.p.



Trajanje oglaševanja Število prikazov oglasov Cena zakupa

14 dni 250.000 100 €

30 dni 500.000 175 €

30 dni 1.000.000 300 €
TOP

Ponudba oglaševanja

CENIK OGLAŠEVANJA (PASICE)

OGLASNE PASICE

BAJK.SI

DDV se ne obračuna na podlagi 1. odstavka 94. člena Zakona po davku na dodano vrednost.
Cenik velja od 25.02.2023 do preklica.

PTECH, Luka Pleško s.p.

Luka Pleško
Vodja prodaje
luka@bajk.si

Mija Horvat
Marketing in prodaja
mija@bajk.si

Učinkovita možnost oglaševanja, ki je primerna predvsem za oglaševanje
podjetij, prodajanih znamk, kolekcij izdelkov in posebnih ponudb,

Pasica 970x250 pikslov
Oglasna pasica velikih dimenzij je prikazana na zgornjem in najbolj vidnem delu spletne
strani. Na malih ekranih jo za boljši prikaz nadomešča pasica velikosti 300x250 pikslov.

Pasica 790x90 pikslov
Pasica prikazana na spodnjem delu strani, kjer ima obiskovalec zaradi aktivnega branja
visoko pozornost. Na malih ekranih jo za boljši prikaz nadomešča pasica 300x250 pikslov.

Pasica 300x250 pikslov
Pasica se prikazuje na velikih ekranih, kot tudi na mobilnih napravah, zato spada med
najpogosteje prikazano dimenzijo na naši strani. Kockasta velikost omogoča dovolj
prostora za učinkoviti prikaz vašega sporočila.

Za izvedbo oglasne kampanje je potrebno dostaviti pasice v vseh treh dimenzijah.
V ceni zakupa lahko objavimo do tri različne kreative za posamezno velikost pasice.
Pri pripravi oglasnih pasic lahko pomagamo tudi oblikovalci iz BAJK.SI.

970 x 250

300 x 250

728 x 90

V ceni oglaševanja je vključen prikaz oglasnih pasic v vseh treh dimenijah.



Število oglasov Mesečni zakup Letni zakup (-15%)

5 25€ 255 €

50 50€ 510 €

150 100€ 1.020 €

300 150€ 1.530 € TOP

  Dodatne storitve Cena

  Na obisku pri trgovcu MINI (3 oglasi) 100 € / mesec

  Na obisku pri trgovcu MAXI (7 oglasov) 150 € / mesec

  Izpostavitev "TOP OGLAS" od 0,70€ / dan

Objavi oglas

Odpri izdelek v spletni trgovini

Ponudba oglaševanja BAJK.SI

CENIK OGLAŠEVANJA (MALI OGLASI)

Luka Pleško
Vodja prodaje
luka@bajk.si

DDV se ne obračuna na podlagi 1. odstavka 94. člena Zakona po davku na dodano vrednost.
Cenik velja od 25.02.2023 do preklica.

Obiskovalci brskajo med malimi oglasi in kupujejo izdelke, ki jih potrebujejo.
Zakaj jim ne bi predstavili vaše ponudbe? Primerno predvsem za direktno
oglaševanje posameznih izdelkov povezanih s kolesarjenjem.
Artikle objavite na BAJK.SI v obliki malih oglasov, ki jim lahko dodate povezavo,
ki obiskovalca vodi do artikla v vaši spletni trgovini.

Izpostavitev "Na obisku pri trgovcu" dodatno izpostavi profil trgovine na prvi strani BAJK.SI s
prikazom zadnjih objavljenih oglasov trgovine in kartice z logotipom.

Izpostavitev "TOP OGLAS" omogoči, da je oglas dodatno barvno izpostavljen in prikazan pred
rednimi zadetki iskanja.

Mija Horvat
Marketing in prodaja
mija@bajk.siPTECH, Luka Pleško s.p.


