Komunicirajte trajnostne
zgodbe s spletnim
portalom za trajnostni
razvoj Zelena Slovenija!
IŠČETE SPLETNI PROSTOR ZA PREDSTAVITEV VAŠIH TRAJNOSTNIH
IZDELKOV, STORITEV, PROJEKTOV, DOSEŽKOV?
POTEM JE WWW. ZELENASLOVENIJA PRAVA IZBIRA.

Z bogato vsebino o temah s področja trajnostnega razvoja,
ESG, krožnega gospodarstva, razogljičenja in drugih sorodnih
tematik ponuja kakovosten prostor za vaše trajnostno
pozicioniranje in komuniciranje. Omogoča umestitev tako
klasičnih oglasov v obliki spletnih pasic kot vsebinskih oglasov
s promocijsko ali strokovno vsebino, v partnerstvu z Zeleno
Slovenijo pa tudi izvedbo natečajev s spletnim glasovanjem.
Spletni portal dopolnjujejo družbena omrežja LinkedIn,
Twitter in Facebook ter e-novice Zelena Slovenija.

VAŠA CILJNA JAVNOST

Spletni portal bralcem ponuja bogat in širok nabor vsebin, ki
so vključene v revijo za trajnostni razvoj ESG (Okolje-DružbaUpravljanje), aktualne dnevne novosti s področja trajnostnega
razvoja, brezplačne video vsebine v okviru Akademije Zelena
Slovenija, vpogled v trajnostne profile članov Zelenega
omrežja Slovenije, pregled strokovnjakov z različnih strokovnih
tematskih področij in številne druge vsebine, ki se redno
nadgrajujejo.

•
•
•
•

Strokovna javnost, gospodarstveniki, občinski in drugi
uradniki, člani Zelenega omrežja Slovenije, bralci revije ESG,
študenti in dijaki ter vsi, ki so radi na tekočem o tem, kaj se
na področju trajnostnega razvoja, krožnega gospodarstva,
razogljičenja, ESG, okoljskih tematik dogaja v Sloveniji in
po svetu. Do večine vsebin lahko obiskovalci dostopajo
brezplačno, zato je portal pravi vir informacij tudi za dijake in
študente ter vse, ki so na poti trajnostne preobrazbe in rasti.

Posebna priložnost

Ne spreglejte!

V partnerstvu z Zeleno Slovenijo lahko na spletnem portalu
izvedete natečaj s spletnim glasovanjem, vsebinsko povezan
s področjem trajnostnega razvoja, ESG. Za možnosti
sodelovanja nas kontaktirajte.

Ustvarjajte si svoj trajnostni profil na spletnem portalu
s članstvom v Zelenem omrežju Slovenije. Izberite svoj
paket na povezavi: https://www.zelenaslovenija.si/zelenoomrezje/postanite-clan/

Uredništvo si pridržuje pravico do sprememb.

Obiskovalci iz cele Slovenije
Okoli 6.000 edinstvenih obiskovalcev mesečno
Več kot 80 % novih obiskov mesečno
V sklopu komunikacijskega miksa z družbenimi omrežji
in e-novicami Zelena Slovenija dosežete več kot 10.000
obiskovalcev

Cenik oglasnega
prostora
Vrsta objave

Lokacija objave

Terminski zakup

Cena (brez ddv)

Video oglas

Na izbrani podstrani:
Akademija, Revija ESG, Zeleno omrežje,
Novice, Domača stran

7 dni

80 €

14 dni

130 €

1 mesec

220 €

Na izbrani podstrani:
Akademija, Revija ESG, Zeleno omrežje,
Novice, Domača stran

7 dni

70 €

14 dni

120 €

1 mesec

210 €

7 dni

55 €

14 dni

100 €

1 mesec

180 €

1 teden
izpostavljeno, nato
se ohrani v bazi
objav Novice

160 €

Enkratna vključitev spletne pasice
med e-novice Zelena Slovenija.
Spletna pasica velikosti
970 x 90 px

Na izbrani podstrani:
Akademija, Revija ESG, Zeleno omrežje,
Novice, Domača stran
Enkratna vključitev spletne pasice
med e-novice Zelena Slovenija.

Vsebinski PR članek:
do 5.000 znakov s presledki,
1—5 fotografij,
možnost objave logotipa
in kontakta

Objava v okviru menija Novice:
1 teden kot izpostavljena novica na
domači strani in med novicami,
nato se shrani med arhiv novic.
Enkratna vključitev članka med e-novice
Zelena Slovenija in delitev na družbenih
omrežjih LinkedIn, Twitter in Facebook.

Število prikazov spletnih pasic je odvisno od števila oglaševalcev.

Agencijski popust: 15 % na objavo.

Tehnična navodila za oddajo oglasov:

Paketni popusti:

Spletne pasice lahko pošljete kot:
• sliko v jpg ali gif formatu,
• skripto, html5 ali kodo iz druge oglaševalske mreže.
Za druge vrste formatov se dogovorimo pred objavo.
Za vsebinski PR članek pošljite:
• besedila v .doc datoteki,
• fotografije v horizontalnem formatu,
• logotipe v vektorski obliki.

Spletna pasica in video oglas:
10 % popust
PR članek in spletna pasica ali video
oglas: 10 % popust
PR članek, video oglas in spletna pasica:
15 % popust

Kontakt:
Tanja Pangerl
t: 03 42 66 716
m: 041 681 255
e: tanja.pangerl@fitmedia.si
Jošt Žagar
m: 064 290 680
e: jost.zagar@fitmedia.si
www.zelenaslovenija.si, www.fitmedia.si
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Uredništvo si pridržuje pravico do sprememb.

Spletna pasica velikosti
970 x 250 px

