
izletko.si ponuja:

 vse iskane informacije družinam prijaznih ponudnikih na enem mestu,

 več kot 280 idej za preživljanje prostega časa v naravi, muzejih, adrenalinskih 
in pustolovskih parkih, po gradovih, v termah in kopališčih, živalskih vrtovih, na 
turističnih kmetijah … po vsej Sloveniji,

 nagradne igre s privlačnimi nagradami,

 posebne predloge za enodnevne izlete ali počitnice,

 iskanje izletov po letnem času, ključnih besedah ali regijah,

 komentiranje posameznih destinacij.

Spletni portal izletko.si ima mesečno:
 okoli 18.000 unikatnih obiskovalcev,
 okoli 50.000 ogledov strani.

V času počitnic, vikendov in praznikov se obisk poveča.

   je spletni portal za kakovostno 
preživljanje prostega časa družin po vsej Sloveniji. 
Živahen, poln idej za dogodivščine, druženje, 
adrenalin in sproščanje za vso družino ...

Vabljeni, da nagovorite družine, starše in mlade!



Oglasni prostor na spletnem portalu izletko.si

Spletna pasica

Spletno pasico lahko objavite na enem ali več izbranih menijih, npr. pri regijah 
Pomurska, Podravska ... ter meni Kam na izlet, Izletko predlaga in Nagradne igre. 
Lahko izberete tudi, da se pasica prikazuje na vseh straneh spletnega portala 
namenjenih za oglase.

Na voljo sta dve dimenziji: 728 × 90 px (ni možno na domači strani) in 300 × 250 px.

728 × 90 px

300 x 250 px

300 x 250 px

Število prikazov Cena Število prikazov Cena
ena dimenzija dve dimenziji ena dimenzija dve dimenziji

1.000 45 € 54 € 30.000 288 € 312 €

3.000 81 € 97 € 50.000 518 € 561 €

5.000 146 € 174 € 100.000 932 € 1.010 €

10.000 204 € 243 €

vse cene so brez DDV



Ozadje spletnega portala

Tehnične lastnosti ozadja: priporočljiva dimenzija ozadja je 2.100 x 1.200 px. Osrednji vsebinski del spletnega portala obsega 1.139 
px, zgornji menijski del pa 157 px. Ozadje spletnega portala lahko oddate v jpg ali png formatu. Ozadje se ponavlja po višini in širini 
(position: repeat-x, repeat-y), je poravnano na zgornji rob strani (position: center top) in se ne premika s spletno stranjo (attachment: 
fixed). Ozadje je brez možnosti aktivne povezave oziroma klika, štejejo se prikazi.

Ozadje spletnega portala lahko objavite na enem ali 
več izbranih menijih, kot so npr. pri regijah ali Kam 
na izlet, Izletko predlaga in Nagradne igre. Ozadje se 
lahko prikazuje tudi na vseh straneh spletnega portala 
namenjenih za oglase. V primeru objave ozadja na več 
izbranih menijih se upošteva 10 % popust od skupne 
vsote.

Primer ozadja na 
spletni strani.

Primer jpg 
datoteke.

Število prikazov Cena

1.000 76 €

3.000 136 €

5.000 231 €

10.000 415 €

vse cene so brez DDV
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Predstavitev na domači strani

Primerno za tekstovno in slikovno* predstavitev ponudbe na 
osrednjem delu domače strani.

Vključuje:
 fotografijo, naslov in kratko besedilo na domači strani, ki se 
nadaljuje na povezani podstrani,

 daljšo predstavitev na svoji podstrani: obseg besedila do 3.000 
znakov s presledki + do 5 fotografij,

 možnost objave kontaktnih podatkov in povezave do spletne 
strani,

 objava povezave članka na FB strani fb.com/Izletko.si,
 možnost vdelave video posnetka (YouTube, Vimeo idr.).

Daljša predstavitev 
na svoji podstrani + 
fotografije

Naslovna fotografija 
+ kratko besedilo

Zakup za obdobje

7 dni 125 €

14 dni 225 €

1 mesec 380 €
vse cene so brez DDV

*Za fotografije je na voljo prostor v razmerju stranic 16:9 (ležeče). Nosilna (prva) fotografija naj bo v tem 
razmerju. Fotografije so avtomatsko sorazmerno pomanjšane in prilagojene na prostor 728 x 410 px.



Paketna ponudba

Spletna pasica* + ozadje spletnega portala*Paket 1

Paket 2

Paket 3

Paket 
po meri

Spletna pasica* + predstavitev na domači strani

Spletna pasica* + ozadje spletnega portala* + predstavitev na domači strani

Imate posebne želje za predstavitev na izletniškem portalu za družine izletko.si? Po-
vejte nam in pripravili vam bomo predlog predstavitve. Izletkova ekipa je dosegljiva 
na pojdimo@izletko.si ali na 03 42 66 716 (Tanja) in 03 42 66 700 (Irena).

Število prikazov Cena

1.000 103 €

3.000 184 €

5.000 320 €

10.000 495 €

vse cene so brez DDV

Število prikazov (pasica, ozadje) / 
Zakup za obdobje (predstavitev) Cena

1.000 ogledov / 7 dni 209 €

3.000 ogledov / 14 dni 376 €

5.000 ogledov / 1 mesec 643 €

vse cene so brez DDV

Število prikazov (pasica) / 
Zakup za obdobje (predstavitev) Cena

1.000 ogledov / 7 dni 182 €

3.000 ogledov / 14 dni 260 €

5.000 ogledov / 1 mesec 447 €
vse cene so brez DDV

*na domači strani ali pri izbranem meniju



Partnerstvo spletnega portala

Izletko rad raziskuje in predstavlja nove izletniške ideje 
za družine ter jih s tem spodbuja k potovanju, odkrivanju, 
spoznavanju, zabavi, kakovostnemu druženju ... V veselje mu 
je, če lahko to počne s partnerji, ki tako kot on vidijo vrednost 
v kakovostnem preživljanju prostega časa družin. Vabimo vas k 
partnerstvu spletnega portala.

Podroben opis priprave in oddaje materiala
Spletna pasica: oddate lahko datoteko v zapisu jpg, png ali gif. Za kakšno drugo obliko zapisa pasice nas kontaktirajte in bomo pre-
verili ali spletni portal podpira vašo obliko zapisa. Pasice oz. skripte ne smejo »zapustiti« svojega določenega prostora - t.i. modal, 
nonmodal, persistent banner, video in podobno. V primeru oddaje skripte naročnik odgovarja za oddano kodo.
Ozadje spletnega portala: tehnične lastnosti so opisane pri predstavitvi ponudbe za ozadje spletnega portala.
Fotografije za objavo na domači strani: priporočljivo je, da fotografije ne pomanjšate. Pred objavo bo spletni portal sam prilagodil 
(pomanjšal) fotografijo.
Video: video lahko vstavite samo pri možnosti 'Predstavitev na domači strani'. Za vdelavo potrebujemo ustrezno povezavo oziroma 
kodo za vdelavo video posnetka (YouTube, Vimeo idr.). Video oziroma povezava bo objavljena v besedilu predstavitve.
Partnerstvo spletnega portala: logotip naj bo krivuljen v vektorski obliki - običajni zapisi pdf, ai, eps.

Oblikovanje spletne pasice, ozadja, priprava vsebin …
Spletno pasico, ozadje spletnega portala, vsebino za predstavitev na domači strani vam lahko pripravimo tudi pri Izletkovi ekipi. 
Pošljite nam povpraševanje in na podlagi vaših želja vam bomo pripravili ponudbo.

Število prikazov oglasnega prostora je odvisno od števila oglaševalcev.
Za agencije se upošteva 15 % agencijski popust (ne vključuje partnerstva spletnega portala).

Pridružite se Izletku na FB strani! fb.com/Izletko.si.

Kontaktni osebi:
Tanja Pangerl, t: 03 42 66 716, e: pojdimo@izletko.si
Irena Pilih, t: 03 42 66 700, e: pojdimo@izletko.si

Upravitelj spletnega portala:
Fit media d.o.o., Kidričeva ulica 25, 3000 Celje, t: 03 42 66 700, e: info@fitmedia.si, w: www.fitmedia.si

Za pripravo partnerstva po meri se obrnite na Izletkovo ekipo:
Tanja Pangerl, t: 03 42 66 716, e: pojdimo@izletko.si
Irena Pilih, t: 03 42 66 700, e: pojdimo@izletko.si

Zakup za obdobje

Polletno 1.500 €

Enoletno 2.500 €
vse cene so brez DDV

Partnerstvo vključuje:
 navedbo partnerja z logotipom v nogi na vseh straneh spletnega portala izletko.si,
 objava spletne pasice za obdobje partnerstva, ki se lahko med letom vsebinsko spreminja,
 objava ozadja pri izbranem meniju za obdobje enega meseca (polletno partnerstvo) ali dveh mesecev 
(enoletno partnerstvo),

 predstavitev na domači strani za obdobje enega meseca (polletno partnerstvo) ali dveh mesecev 
(enoletno partnerstvo),

 objava dogodkov za družine pod »Izletko predlaga«.


