S portalom
za
trajnostni
razvoj
do novih
priložnosti!

Dnevne novice, aktualne vsebine, brezplačen e-dostop do revije EOL, pregled knjig
Zelene Slovenije, primeri praks, simpoziji in natečaji, zeleno komuniciranje, okoljska
zakonodaja, video vsebine in še in še ponuja portal za trajnostni razvoj Zelena Slovenija.
Portal je dober prostor za najavo okoljskega dogodka, konference, za promocijo okolju
prijaznega, trajnostnega izdelka ali za promocijo okolju prijaznih in trajnostnih storitev.

Kdo so obiskovalci?
Strokovna javnost, gospodarstveniki, občinski in drugi uradniki ter vsi, ki so radi
na tekočem o tem, kaj se na področju trajnostnega razvoja, okoljskih tematik
dogaja v Sloveniji in po svetu. Do vsebin, tudi do specializirane revije za trajnostni
razvoj EOL, lahko vsi obiskovalci dostopajo brezplačno, zato je portal pravi vir
informacij tudi za dijake in študente ter vse, ki jih zanima skrb za okolje.

728 x 90 px

-

Obiskovalci iz cele Slovenije

-

Več kot 3.500 obiskovalcev mesečno

-

Več kot 70 % novih obiskov mesečno

Ustvarjalci portala
Ustvarjalci vsebin portala so strokovnjaki s področja svetovanja in
izobraževanja za trajnostni razvoj, ki nenehno spremljajo dogajanje na tem
področju in hkrati ustvarjalci revije EOL, ki 10-krat letno bralcem postreže
z aktualnimi embalažnimi, okoljskimi in logističnimi tematikami.

Cenik oglasnega prostora na spletnem portalu

728 x 90 px

160
x
600
px

OGLASNI PROSTOR
Spletna pasica domača stran +
ostale strani (728 x 90 px)
Spletna pasica ostale
strani (160 x 600 px)
PR članek (vstopna stran, s povezavo
do članka; vsebuje tekst, fotografije,
kontaktne podatke, ponudbo)

TERMINSKI ZAKUP
7 dni
14 dni
1 mesec
7 dni
14 dni
1 mesec
7 dni
14 dni
1 mesec

CENA (brez DDV)
32 EUR
55 EUR
78 EUR
30 EUR
53 EUR
75 EUR
53 EUR
95 EUR
165 EUR

*Število rotacij spletnih pasic je odvisno od števila oglaševalcev.

Postanite član
Zelenega omrežja
in na spletnem
portalu ter v reviji
EOL sodelujete
brezplačno. Več na
www.zelenaslovenija.
si/zeleno-omrezje

Fit media d.o.o.
Kidričeva 25, SI-3000 Celje
el. naslov: info@fitmedia.si
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Kontakt za več informacij:
Tanja Pangerl
Zelena Slovenija, Fit media d.o.o.
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E: tanja.pangerl@fitmedia.si
www.zelenaslovenija.si, www.fitmedia.si

