


V vednost.

Spletni portal www.bizeljsko.si, v sodobno prenovljeni izdaji, aktivno deluje že 6. leto zapored. Da so vsebine na spletnem portalu redno sveže, 
skrbi skupina ljudi, ki deluje honorarno. V zadnjih letih se zaradi povečanega obiska na spletnemu portalu, veča tudi obseg honoranega dela. Z 
oglaševanjem na našem spletnemu portalu podpirate honoranost, razvoj celotnega spletnega portala in tudi razvoj samega kraja Bizeljskega.



PREDSTAVITEV

Spletni portal www.bizeljsko.si je namenjen vsem obiskovalcem in ljubiteljem Bizeljskega, ki se želijo seznaniti z bogato turistično ponudbo
 in dejavnostmi, ki se odvijajo v samem kraju. Na kratko povedano, naš portal predstavlja celostno ponudbo Bizeljskega. 

Portal nudi uporabnikom:

- spremljanje dogajanja na Bizeljskem skozi ažuren sistem novic;
- komentiranje ter ocenjevanje člankov;
- spremljanje bližajočih dogodkov skozi napovednik in koledar dogodkov;
- iskanje informacij o delovanju lokalnih ustanov;
- iskanje ter ogled ponudbe posameznih vinarjev, prenočišč, gostinskih obratov, repnic ter pešpoti;
- sprehod s slikami skozi večje dogodke v fotogaleriji;
- ogled ter informacije lokalnih znamenitostih (repnice, ptič čebelar,grad Bizeljsko, najdebelejši hrast ...);
- obsežne vsebine o vinogradništvu in trgatvi na Bizeljskem;
- spletna panorama omogoča pogled na Bizeljsko v realnem času;
- predstavitev in delovanje lokalnih društev.



PREDSTAVITEV

Na našem spletnem portalu lahko oglašujete:

VINARSTVO

TURISTIČNO KMETIJO REPNICE VINARSTVO PODJETJE

GOSTINSKO PONUDBO PEŠPOTI PRENOČIŠČA OSTALO



ZAKAJ OGLAŠEVATI PRI NAS?

Bizeljsko.si je edini lokalni spletni portal, kjer se lahko potencialna stranka sreča s celostno ponudbo Bizeljskega na enem mestu. V praksi to pomeni, 
da če oglašujete svojo ponudbo ali dejavnost na našem spletnem portalu, obstaja velika možnost, da vas bo nekdo v kratkem kontaktiral in povprašal 
o vaši ponudbi. Morda boste sklenili posel. Ne obljubljamo rožic, ampak povemo kako dejansko potekajo stvari na spletu. Če ne obstajate na spletu, 
obstaja velika verjetnost, da vas potencialne stranke morda ne bodo nikoli našle. Zato najdite vi njih, z našo profesionalno pomočjo.  
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STATISTIKA OBISKOV
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1. jan. 2011  31. dec. 2014Pregled ciljne skupine

Jezik Seje % Seje

1. sl 133.223 71,92%

2. enus 29.475 15,91%

3. slsi 8.443 4,56%

4. en 3.232 1,74%

5. de 2.527 1,36%

6. engb 1.993 1,08%

7. hr 1.541 0,83%

8. dede 1.414 0,76%

9. hrhr 1.084 0,59%

10. it 285 0,15%
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V obdobju od 1. 1. 2011 - 31. 12. 2014 delovanje spletnega portala Bizeljsko.si kaže izjemen uspeh glede na to, da gre za “lokalni” spletni portal, 
ki pa je na podlagi rezultatov zanimiv v svetovnem merilu. Statistika je v prej omenjenem obdobju zabeležila 511.032 ogledov spletnega portala.

Izračun povprečne letne rasti popularnosti in vsakodnevne rasti ogledov, nakazuje v letu 2015 tudi več kot 100.000 obiskov spletnega portala.
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Trend obiskov našega portala 
v zadnjih štirih letih delovanja 
beleži pozitivne rezultate, kar 
pomeni, da se zanimanje za naš 
kraj, ponudbo kraja in turizem 
nasploh, povečuje.
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Obiskovalci našega spletne-
ga portala prihajajo predvsem 
iz Slovenije, vendar pa podatki 
kažejo, da se veliko spletnih 
sej odvija tudi izven meja 
naše države. To smo verjetno 
v našemu kraju že občutili, saj 
nas vsako leto obišče vedno več 
tujih turistov.



KAKO LAHKO OGLAŠUJETE?

A

A OGLASNA PASICA 

POZICIJA
Vstopna stran na sredini + vse strani

DIMENZIJA
448x90px

ČASOVNI ZAKUP - 1 leto
1 leto

CENA = 40€ na leto 



KAKO LAHKO OGLAŠUJETE?

B

B OGLASNA PASICA 

POZICIJA
Vstopna stran na desni + vse strani

DIMENZIJA
241x200px

ČASOVNI ZAKUP 
1 leto

CENA = 40€ na leto 



KAKO LAHKO OGLAŠUJETE?

C OGLASNA PASICA 

POZICIJA
Vstopna stran spodaj na levi + vse strani

DIMENZIJA
160x600px

ČASOVNI ZAKUP
1 letoC

za 11,25€ mesečno 

CENA = 40€ na leto 



KAKO LAHKO OGLAŠUJETE?

Naprednejše oglaševanje lastne vsebine je tudi ena izmed opcij, ki jo lahko izkoristite za podrobnejšo predstavitev svoje ponudbe ali dejavnosti. 
Na spletnemu portalu www.bizeljsko.si dobite povsem svoj prostor, ki ga lahko obogatite s slikami, besedilom ter drugimi naprednimi informaci-
jami, preko katerih lahko potencialne stranke stopijo v kontakt z vami. V kolikor še nimate zastavljenega prodajnega opisa (vaše ponudbe) in slikovne-
ga gradiva, vam lahko pri tem pomagamo.

PRIMER

Privlačen set slik

Info tabela

Osnovne kontakne informacije

NAPREDNEJŠI OGLAS

BESEDILO
do 1000 znakov

SLIKE
do 3 slike

LOGOTIP
vektorski logotip ali slika (.jpg)

ČASOVNI ZAKUP - 1 leto
50€

Ves material za naprednejši oglas nam dostavite sami. 



KAKO LAHKO OGLAŠUJETE?

V KOLIKOR SE ODLOČITE ZA
OGLAŠEVANJE ZNOTRAJ SPLETNE PASICE (40€) + NAPREDNEJŠI OGLAS (50€) 

plačate le 70€ do konca leta 2015.



POGOJI OGLAŠEVANJA

Oglaševanje na spletnem portalu www.bizeljsko.si vam omogoča podjetje BACOM inženiring, Matej Babič s.p. 

- Originalno naročilnico za naročilo objave oglasa pošljite po pošti na naslov Matej Babič, s.p., Orešje na Bizeljskem 82, 8259 Bizeljsko.
- Rok za oddajo oglasnega materiala je tri delovne dni pred objavo. 
- Za vsebino objave (resničnost navedb, avtorske pravice ipd.) je odgovoren naročnik.
- BACOM inženiring, Matej Babič, s.p. si pridržuje pravico, da oglas zavrne.
- Rok plačila zakupa oglasnih storitev je 30 dni po izdaji računa.
- Cene so izražene v evrih. 
- Vrednost oglasnega prostora določa uredništvo portala Bizeljsko.si.
- Cene veljajo od 1. januarja 2015 do 1. januarja 2016.
- DDV ni obračunan na podlagi Zakona o davku na dodano vrednost (nismo zavezanci za DDV).

Oglasni material nam lahko pošljete na naslov marketing@bizeljsko.si ali info@bacom.si.

Dosegljivi smo na telefonski številki 031398751.
 



TEHNIČNA NAVODILA

Oglasne pasice

Oglasne pasice, ki nam jih pošljete morajo biti v datoteki GIF/JPEG.
Velikost ene oglasne pasice ne sme presegati 60kb.

Naprednejši oglas

Logotip mora biti v vektorski obliki (izjemoma v jpg.)
Besedilo ne sme presegati 1000 znakov.
Slike naj bodo v datoteki jpg.

V kolikor še nimate svoje oglasne pasice vam jo lahko izdelamo mi (pasica stane 40€).

Če želite, da vam karkoli od oglasnega materiala izdelamo mi, nam pošljite povpraševanje.

Za dodatna vprašanja nam pišite na marketing@bizeljsko.si ali info@bacom.si.


