
200 €

paket 440 €

paket 1.790 €

paket 3.300 €

paket 400 €

24 €

OKzlati

Paket Zemljevid

Paket
All inclusive

WB
W / biziW

WBmesec
Wmesec /
biziWmesec

DOOH

Objava oglasa na zemljevidu (vključuje logotip, univerzalne podatke, dejavnost, opis
in sliko podjetja) in ikono dejavnosti po izbiri.

Paket zemljevid
Objava logotipa med rezultati zemljevida na TIS-u in najdi.si ter na kartici zemljevida
najdi.si, oglas na zemljevidu in Garmin.

Paket All inclusive
Paket Logotip, SEO Link in Polni dostop, oglas rumene strani B v vseh izdajah TIS-a,
oglas na zemljevidu, Garmin in paket obogatenih ponudb na bizi.si.

Celoletna oglasna pasica 300 x 250 px
Pasica s povezavo na TIS-u in/ali bizi.si, garantiramo 1,2 mio. (TIS) + 1 mio. (bizi.si) prikazov.

Regijska mesečna oglasna pasica 300 x 250 px
Pasica s povezavo na TIS in/ali na bizi.si, garantiramo 50.000, paket 100.000 prikazov.

Zunanji digitalni zasloni (Pošte, trgovski centri in železniške postaje)
5 sekundni oglas na zaslonu med predvajanjem vsebin. Za teden na zaslon.

2.000 € 1.800 €

250 € 250 €

OPIS OGLASA / PAKETA OZNAKA CENE PO PRODUKTIH CENA* 

220 €

700 €

paket 150 €

paket 250 €

100 €185 € 130 €

2.000 € 1.800 €

79 € 79 €

250 €290 € 390 € 250 €

paket 760 €

paket 990 €

340 – 890 €

100 €

paket 2.900 €

440 – 1.590 €

Cenik oglaševanja 2014 

SPN

MJKB

allDOKKB
DOKKB /
biziDOKKB

najdi.si

All inclusive Z
Z / biziZ / zemZ

All inclusive A
A / eA / biziA /
zemA

MULTI A
Paket A /
Paket biziA

B+ – G+

eB – eF

DO

ZSD TIS + bizi.si
ZSD / biziZSD

Preusmeritve na iskalniku najdi.si in imenikih
500 preusmeritev, pri nakupu drugih paketov nad 199 € vam pripada 50 % popusta.

Oglasna pasica na ključne besede v iskalniku najdi.si
25.000 prikazov (300 x 250 px), pri nakupu drugih paketov nad 199 € - 50 % popusta.
(Izdelava kreative ni vključena v ceno.)

Oglas na Rumenih straneh na spletu in DVD-ju
eB 300x250px, 251x136px 340 € / eC 300x250px, 251x225px 440 € / eD 300x395px,
251x314px 590 € / eE 620x395px, 251x446px 740 € / eF 620x395px, 251x540px 890 €

Oglas na zemljevidu

Oglas na Rumenih straneh v knjigi, na spletu in DVD-ju
B+ 56x30mm, 300x250px, 251x136px 440 € / C+ 56x50mm, 300x250px, 251x225px 640 € /
D+ 56x70mm, 300x395px, 251x314px 840 € / E+ 56x100mm, 620x395px, 251x446px 1.040 € /
F+ 56x130mm, 620x395px, 251x540px 1.240 € / G+ 179x130mm, 620x395px, 251x540px 1.590 €

Zlati sponzor dejavnosti, 620 x 395 px, 300 x 250 px
Posebno mesto kot sponzor dejavnosti (v večji dimenziji, na različnih mestih prikazovanja
in z obogatenimi vsebinami: velja za TIS).

Paket Logotip, SEO Link in Polni dostop
Objava logotipa in SEO linka na vseh medijih, polni dostop do bizi.si in itis.si.

Druga objava
(tekstovni oglas na belih straneh, objava dodatnega vpisa z drugim nazivom)

Ključne besede na TIS-u in bizi.si
Tekstovna predstavitev izdelkov, storitev ali blagovnih znamk, v obsegu 100 znakov s presledki.

* Vse cene so v EUR in ne
  vključujejo 22-odstotnega
  DDV-ja.

SEO Link
Aktivna povezava v imenikih s povezavo na spletno stran podjetja za SEO učinek
in preusmeritve.

Logotip
Objava logotipa na vseh medijih (TIS, bizi.si, med rezultati iskanj na najdi.si, med rezultati
zemljevida na TIS-u in najdi.si ter na kartici zemljevida najdi.si) - paket. Logotip na vseh
izdajah TIS-a A+ za 490 €; TIS-a in na bizi.si BA za 640 €.

bizi.si

250 €885 € 390 €

www.najdi.si  I  www.bizi.si  I  www.itis.siZa dodatne informacije pokličite svetovalca na telefonsko številko:

TIS knjiga TIS DVD in splet TIS knjiga, DVD in splet



Optimizacija spletnih mest za spletne iskalnike (Search engine optimization - SEO) je oblikovanje vsebine in povezav
(SEO linkov) nanjo iz visoko pozicioniranih relevantnih spletnih mest, z namenom, da jo spletni iskalniki (najdi.si,
google,…) prepoznajo kot relevantno. Rezultat uspešno opravljene optimizacije je višja pozicija spletne strani na
iskalnikih, kar pomeni več obiska.

ZAKAJ SEO LINK?

DOSEGI

Vir za zgoraj navedene spletne dosege je raziskava MOSS, marec 2014, ki se izvaja pod okriljem Slovenske oglaševalske zbornice. Doseg po
MOSS je uradno metodološko filtriran in ni primerljiv z Google analytics, ki šteje vse piškotke. Tehnični doseg MOSS (primerljiv z GA) je nekajkrat
večji. Vira za dosege in opaznost zunanjih digitalnih zaslonov sta Valicon, raziskava 2012-2013, ter Pošta Slovenije, 2013.

www.najdi.si  I  www.bizi.si  I  www.itis.siTSmedia, d.o.o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, Slovenija 

ZAKAJ OGLAŠEVATI PRI NAS?

TIS v različnih oblikah je 
sinonim za najbolj ažurne 
podatke o telefonskih 
številkah, naslovih in 
dejavnostih, ko jih stranke 
iščejo. Med oglaševalci v TIS-u 
so skoraj gotovo vaši partnerji 
in konkurenca. 

• TIS na spletu je med 10. najbolj
 obiskanimi spletnimi mesti v
 Sloveniji, z okoli 350.000
 različnimi obiskovalci mesečno.
• TIS na DVD-ju izide 2 x letno v
 skupni nakladi 26.000 izvodov.
• TIS v knjižni obliki izide v
 nakladi 100.000 izvodov.

Bizi.si je najbolj obiskan 
poslovni imenik v Sloveniji,
v katerem najdete podatke
za 180.000 podjetij, svoje 
dobavitelje, kupce in 
konkurente. Bizi.si omogoča 
pregled njihovih poslovnih 
podatkov, letnih poročil in 
finančnih izkazov, izveste lahko, 
kako poslujejo v zadnjih letih, 
ali imajo pogoste blokade TRR 
in kdo so ljudje, ki jih vodijo.

• Bizi.si je med najbolj obiskanimi
 spletnimi mesti v Sloveniji,
 z okoli 270.000 različnimi
 obiskovalci mesečno.

Prestrezite stranke
v nakupno-informativnem 
procesu - 3/4 obiskovalcev 
išče izdelke in storitve. 
Prikažite svoj oglas samo 
tistim, ki jih vaš izdelek oz. 
storitev zanima.

• Najdi.si je med 5. najbolj
 obiskanimi spletnimi mesti
 v Sloveniji, z več kot 500.000
 različnimi obiskovalci mesečno.
• Najdi.si zemljevid ima več kot
 250.000 različnih obiskovalcev
 mesečno.

Sodoben in napreden način 
oglaševanja s prilagodljivimi 
sporočili. Oglas na mestu 
nakupa vpliva na nakupne 
odločitve in gradi vtis znamke, 
ko je gledalec najbolj dojemljiv.

• Poštne poslovalnice imajo
 tedensko 660.000 obiskov, pred
 poštnimi okenci pa posamezniki
 stojijo približno 10 minut.
• Tedenski doseg omrežja v
 trgovskih centrih je 805.000
 različnih uporabnikov, čas
 obiska pa je 53 minut.
• Z medijem mesečno nagovarjamo
 kar 88% celotne slovenske
 populacije.

ZUNANJI DIGITALNI ZASLONI


