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Forum je razdeljen na več kot 60 različnih tem (forumov), ki se navezujejo na:

 _ rastline (notranje, zunanje, začimbne, ...)

 _ cvetje (umetno, naravno, rezano, okrasno, ...)

 _ ureditev prostorov (zunanjih in notranjih, vrtov, ribnikov, akvarijev, terarijev, vodnjakov, 

 zimskih vrtov, rastlinjakov, ...)

 _ zdravo in uravnoteženo prehrano (zdravilne rastline, začimbe, gobe, recepti, ...)

 _ pripomočke za vzgojo rastlin (zemlja, gnojila, lončki, ...),

kjer obiskovalci sprašujejo, izmenjujejo mnenja in izkušnje, svetujejo,..

FORUM RASTLINE.COM JE V 
SLOVENSKEM PROSTORU PRISOTEN 
ŽE OD LETA 2003 IN DANES KOT 
NAJBOLJ OBISKANA SPLETNA STRAN 
Z RASTLINSKO TEMATIKO ZDRUŽUJE 
STROKOVNJAKE IN LJUBITELJE RASTLIN 
CELOTNE SLOVENIJE.

STATISTIKA

tabela 1 
prikazuje obisk uporabnikov in klikov v aprilu 2010

 Število obiskovalcev Ogledov strani

april 2010 43.291 131.641

Vir interne statistike in Google analytics

Forum Rastline.com
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STRUKTURA OBISKOVALCEV

tabela 2 

STAROST  OBISKOVALCEV

tabela 3 

Vir interne statistike in Google analytics

Vir interne statistike in Google analytics

Ženske 53.4%

Moški 46.6%

Izobrazba srednja šola, fakulteta

Status dijak, študent, zaposlen, upokojenec

do 29 let 15.3%

30-42 let 40.6%

43-55 let 26.7%

nad 55 let 17.4%

FORUM RASTLINE.COM JE V 
SLOVENSKEM PROSTORU PRISOTEN 
ŽE OD LETA 2003 IN DANES KOT 
NAJBOLJ OBISKANA SPLETNA STRAN 
Z RASTLINSKO TEMATIKO ZDRUŽUJE 
STROKOVNJAKE IN LJUBITELJE RASTLIN 
CELOTNE SLOVENIJE.

Forum Rastline.com
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OGLAŠEVANJE_1

OGLAŠEVANJE S PASICAMI

VELIKOST OGLASNE PASICE

728X90px 
VELIKOST OGLASNE PASICE

200X200px 

VELIKOST OGLASNE PASICE

400X200px 

VELIKOST OGLASNE PASICE

600X200px 

Format oglasne pasice tekst, slika _  (gif, jpg, png),                                       pasica animacija _ (gif, flash)

Format oglasne pasice tekst, slika _  (gif, jpg, png),                                       pasica animacija _ (gif, flash)

Format oglasne pasice tekst, slika _  (gif, jpg, png),                                       pasica animacija _ (gif, flash)

Format oglasne pasice tekst, slika _  (gif, jpg, png),                                       pasica animacija _ (gif, flash)
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Format oglasne pasice tekst, slika _  (gif, jpg, png),                                       pasica animacija _ (gif, flash)

OGLAŠEVANJE_2
OGLAŠEVANJE NA JUMBO PLAKATU

VELIKOST OGLASNE PASICE

max

800X800px 

Jumbo plakat se nahaja desno od spletne strani in se avtomatsko množi do konca 

vsebine na spletni strani.

Širina jumbo plakata je omejena na maksimalno 800px, višina se prilagaja glede na 

oglas. Skupna velikost oglasa ne sme presegati 80kb.

VIDNOST OGLASA GLEDE NA STATISTIKE:

Delež obiskovalcev Horizontalna vidnost oglasa Horizontalna ločljivost ekrana 

25% 25pik  1024pik 

40% do 281pik  do 1280

35% 281-800pik  nad 1280pik 
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Sponzorski forumi so namenjeni vsem, ki želijo neposredno komunicirati z 

obiskovalci foruma in s tem reklamirati svoje izdelke oz. storitve. 

V sponzorski forum je vključeno:

_  osebni forum z logotipom podjetja velikost 160x80pik, ki je viden na vstopni  

 strani spletne strani Rastline.com

_ dovoljenje za neposredno reklamiranje lastnih izdelkov in storitev znotraj   

 foruma in v drugih forumih, ter objavljanje aktivnih povezav na 

 svoje spletne strani.

_ osebna galerija slik z logotipom podjetja velikosti 160x80pik, ki objavljena   

 na strani Galerije, z možnostjo slikovne predstavitve izdelkov in 

 storitev podjetja

OGLAŠEVANJE_3

SPONZORSKI FORUMI



7

CENIK
OGLAŠEVANJA

Pasica velikost v PX Pozicija Cena V EUR / 1000 prikazov

728x90 1 (na vrhu) 6,00

728x90 2  5,00

728x90 3-6 4,00

200x200 1 (1-4)  3,00

200x200 2 (1-4) 2,50

200x200 3-6 (1-4) 2,00 

400x200 1 (1-4)  6,00 

400x200 2 (1-4) 5,00 

400x200 3-6 (1-4) 4,00

600x200 1 (1-4) 9,00

600x200 2 (1-4) 7,50

600x200 3-6 (1-4) 6,00

800x200 1 (1-4) 12,00

800x200 2 (1-4) 10,00

800x200 3-6 (1-4) 8,00

Jumbo 800px Desni rob 15,00

Sponzorski forum  prve 3 149,00/mesec

Sponzorski forum  4-20 99,00/mesec

Oglas v e-pošti Sponzorska povezava 0,03 / e-naslov

Oglas v e-pošti Sponzorska povezava z naštetimi izdelki oz. storitvami 0,05 / e-naslov

Oglas v e-pošti Samostojen PR članek 0,12 / e-naslov

Agencijski popust  15%

Pri oglaševanju za daljše obdobje oz. nakupu paketov vam nudimo dodatne popuste!
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Jesen 2010 na 
forumu Rastline.com

Da bo forum Rastline.com še bolj viden v slovenskem spletnem prostoru, smo z dodatno optimizacijo za iskalnike v 

samo 14. dnevih dosegli 40% povečanje obiskanosti.

Forum rastline.com je tako na prvi strani zadetkov za več kot 90% iskanih ključnih besed na temo rastlin!

Novosti za obiskovalce:

_ sodobna vizualna zasnova

_ javne in privatne galerije slik z možnostjo komentiranja in ocenjevanja

_ spremljanje foruma preko RSS virov

_ za mobilne uporabnike smo omogočili spremljanje foruma s programom Tapatalk, ki je na voljo 

 za iPhone, Android in Simbian telefone

_ natečaji za najboljšo fotografijo

Novosti za oglaševalce:

- inovativne poti oglaševanja

  o oglaševanje z Jumbo plakati v celotnem desnem delu ekrana

            o sponzorski forumi in galerije

_ oglaševanje v e-pošti

_ zasnova kreativnih oglasnih pasic na najvišjem nivoju

_ možnost sponzoriranja natečajev za najboljšo fotografijo

Program jesen 2010

Poleg stalnega izboljševanja funkcionalnosti foruma si lahko to jesen obetate naslednje dogodke:

_ September: Objava prenovljene spletne strani

_ Oktober: Natečaj za najboljšo fotografijo sobne rastline

_ November: Natečaj za najboljšo fotografijo orhideje

V MESECU SEPTEMBRU 2010 SMO 
POPOLNOMA PRENOVILI FORUM 
RASTLINE.COM. POLEG VIZUALNE 
PRENOVE SMO DODALI TUDI VELIKO 
NOVIH FUNKCIONALNOSTI, KAR 
OMOGOČA OBISKOVALCEM IN 
OGLAŠEVALCEM NOVE DIMENZIJE 
KOMUNIKACIJE.
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OBLIKOVANJE

Vsi zneski v ponudbi so zapisani brez davka na dodano vrednost, ki ga plača naročnik.

Cenovna postavka ne vključuje stroškov morebitnih fotografij, ilustracij, prevodov, lekture.

Izvajalec se zavezuje, da bo pred nastankom dodatnih materialnih stroškov o njihovi vrednosti obvestil 

naročnika in od njega pridobil potrebno potrditev.

Ponudbena vrednost velja v primeru, da naročnik zagotovi vse potrebne element za izdelavo oglasa. (logotip 

podjetja, tekst, fotografija...) 

Naročniku se pred objavo oblikovna rešitev pošlje v vpogled in od njega pridobi ustrezno potrditev oz. 

korekturo. 

Rok izdelave oglasa je predvidoma 3 do 6 delovnih dni  od prejetih potrebnih informacij in gradiva. 

Pri zahtevnejših oglasih, kjer je s strani izvajalca potrebno izdelati kreativno zasnovo, scenarij, fotografijo, 

ilustracijo, copy ... se časovnik  in stroškovnik  izdela na podlagi povpraševanja.

V PRIMERU, DA VAŠE PODJETJE NIMA
IZDELANE VIZUALNE APLIKACIJE 
OGLASA (PASICE), ZA ELEKTRONSKE 
MEDIJE, VAM TO STORITEV NUDIMO 
V SKLOPU PONUDBE. 

Oblikovalsko rešitev pasice, po spodaj navedenem ceniku izdela studio nečemarsonc (upoštevajoč parametre 

vaše celostne grafične podobe).

NEČEMARSONC studio, deluje zadnjih sedem let kot skupina, katere člani so na področju vizualnih komunikacij 

aktivno prisotni že dvajset let. Za svoja dela je bil do sedaj studio NEČEMARSONC večkrat priznan ter nagrajen 

na različnih oglaševalskih in oblikovalskih festivalih. (SOF, Golden Drum, Brumen, ...) NEČEMARSONC skrbi za 

vizualno podobo Forum Rastline. com in je del skupine Farma Kode d.o.o.

CENE OBLIKOVANJA

format pasice   statična pasica animirana pasica

728x90, 200x200, 400x200, 600x200   80,00 EUR 200,00 EUR

jumbo 80,00            -


