CENIK2019

Mojvideo je prvi, največji in najbolj obiskan spletni
video portal v Sloveniji. Namenjen je zabavi, izražanju
in druženju uporabnikov v spletni skupnosti.
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CENIK OGLASNEGA PROSTORA
OGLASNI FORMAT

CNT

Pasica 300 x 250

8 eur

Pasica 728 x 90

8 eur

Pasica 300 x 600

12 eur

Pasica 980 x 150, 1000 x 150

12 eur

Pasica 428 x 60

8 eur

Oglasno ozadje

50 eur

Instream video format*

25 eur

• (*) Priporočena dolžina oglasa je do 17 sekund, velikost predvajanja je 655x368; format oddaje je
poljuben (npr. wmv, avi, mpg), oglas se prikaže pred video posnetkom (preroll).
• Napredni oglasni formati morajo biti pripravljeni v HTML5, JavaScript ali animirani GIF.
Maksimalna velikost datoteke: 35KB.

OSTALI OGLASNI FORMATI

CNT

Povezava (backlink)

Po dogovoru

Sponzorski smeško (emoji)

Po dogovoru

Nagradna igra

Po dogovoru

** Cene ne vsebujejo DDV.
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SPECIFIKACIJE
KONTAKT

DISTRIBUCIJA

E-mail: info@mojvideo.com

Distribucija oglasov poteka preko naprednega oglasnega

Telefon: +386 (0) 40/903-424

strežnika iProm Adserver, ki poleg natančnosti omogoča tudi
sprotno spremljanje poteka oglaševalske akcije in neodvisno
končno poročilo.

MATERIALE LAHKO
POŠLJETE
Po pošti: Mojvideo, spletni

POGOJI
Rok za oddajo gradiva je tri delovne dni pred začetkom akcije.

mediji d.o.o., Prežihova 17,

Za vsebino oglasa je odgovoren naročnik, pridržujemo si

8250 Brežice

pravico do zavrnitve.

Po e-pošti: info@mo-

Pogodbenim agencijam priznavamo dodaten agencijski popust.

jvideo.com (samo datoteke do
velikosti 5MB, večje preko
Wetransferja)

NAČINI CILJANJA
Z vsemi oblikami oglaševanja omogočamo upravljanje s
frekvenco izpostavitev, časovnim intervalom med posamezno

MOJVIDEO,

izpostavitvijo in ciljanje po urah dneva in dnevih v tednu.

Prežihova 17, 8250 Brežice

Za kampanje z manjšim dosegom omogočamo s pasico

spletni mediji d.o.o.,
davčna številka: SI31791255
www.mojvideo.com,
info@mojvideo.com,
tel: 040/903-424

300x250 tudi ciljanje po vsebini (pasico prikažemo v eni ali več
kategorijah videov: avtomobilizem, narava, smeh, televizija,
nenavadno, ljudje, zabava, risanke, glasba, živali, seksi, šport,
znanje).
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