
ZAKAJ OGLAŠEVATI NA CITROENBILTEN.COM ? 

 

Osnovne informacije 

 

►►Citroenbilten.com je eden največjih slovenskih avtomobilskih portalov na temo 

Citroenov in ostalih vsebin na tem delu Evrope. Dnevno nas obišče povprečno 667  

različnih obiskovalcev, ter 20.000 mesečno. 

 

►►Citroenbilten.com  ima preko 4700 registriranih uporabnikov-članov na       forumu 

in tako ustvarjenih preko 5000 tem in 52.000 prispevkov. (marec 2011) 

 

►► Bralci Citroenbilten.com v povprečju na naših straneh ostanejo več kot 120   

sekund, vsak pa si v povprečju ogleda  52  strani, kar nam dovoljuje veliko 

fleksibilnost pri oglaševanju. Stran ima relativno majhno odstopanje v obiskanosti, ki 

je precej enakomerno porazdeljena skozi večji del dneva. (z izjemo med 24-07 uro in 

konico letnih dopustov) 

 

►► Citroenbilten.com na spletu nastopa ţe več kot  8. let, kjer s svojimi prispevki in 

zanimivostmi ustvarjamo medijski prostor. Kljub kredibilnosti, ki jo imamo, ne ţelimo 

ostati le na lokalni ravni, ampak v prihodnje pripravljamo mednarodno stran, ki bo 

povezovala vse slovenske in tuje forume s podobno vsebino, dopolnjeno z vsemi 

ostalimi zanimivimi povezavami. 

 

►► Avtomobilizem je ena najmočnejših panog na svetu, kateri se ljubitelji (to velja še 

posebno za ljubitelje Citroenov) predajajo z večjo strastjo kot drugim. 

 

►► Ponujamo Vam veliko moţnosti oglaševanja in ciljno skupino na enem     mestu. 

 

►►Vedno in za vsako oglaševanje Vam predloţimo konkretne, verodostojne    

podatke. 

 

►► Pri oglaševanju pri nas Vam nudimo popolno podporo oglaševanja in izdelavo 

oglasnega gradiva (izdelava pasic- t.i. bannerjev…), ter s tem uspešnost, enostavnost 

in preglednost oglaševanja. 

 

►► Naše delo in izkušnje skozi leta so opazili tudi drugi s katerimi uspešno 

sodelujemo. (npr. A-COSMOS d.d., OSIR d.o.o. ,VISIONS…) 

 

►► Na tem portalu nismo strogo usmerjeni zgolj v citroen-izem, zato so 

obiskovalcem strani na voljo še druge teme : (npr. popotništvo, razvedrilo, kuharski 

nasveti, računalništvo in informatika itd…) 

 

 

 

 



Nudimo Vam pestro izbiro oglaševanja: 

 

►► Oglaševanje z oglasnimi pasicami-t.i. bannerji 

►► Oglaševanje na podstraneh foruma in portala 

►► Oglaševanje v člankih, novicah, rubrikah… 

►► Lastna moderirana tema na forumu 

►► Sponzorirane povezave 

►► Sponzoriranje reklamnih sporočil uporabnikom foruma 

►► Podpora pri nagradnih igrah s promocijskim materialom 

►► Oglaševanje po Vaši ţelji 

 

Za Vas smo pripravili AKCIJSKO PONUDBO z naslednjimi paketi 

PASICA-BANNER 

 

PAKET OPIS   PAKETA OBDOBJE  CENA

SPONZOR Na vrhu portala in mali in veliki oglas na 3 

temah foruma 

1. LETO 500 € 

PARTNER Na vrhu portala in mali in veliki oglas na 2 

 temah foruma

6. MESECEV 260 € 

EFEKT Na vrhu portala in mali in veliki oglas na 2 

 temah foruma

3. MESECE 150 € 

 TEMA Lastna tema na forumu 1. MESEC 20 € 

 LINK Povezava na eno spletno stran 1. MESEC 10 € 

 START  Na vrhu portala 1. MESEC 50 € 

ŢELJA  Obseg oglasnih mest po dogovoru po dogovoru 

 

Več o možnostih in načinih oglaševanja si lahko ogledate v priloženi prilogi 

 

Pogoji oglaševanja: 

 

Rok za oddajo oglasa je najmanj sedem dni pred objavo oglasa. 

Vsak oglas predstavlja enega samega oglaševalca - naročnika. 

Za vsebino objavljenega oglasa je odgovoren naročnik. 

Vse cene so v €-eurih in vključujejo D.D.V. 

V primeru dolgoročnega sodelovanja Vam ponujamo popust, ki je stvar         dogovora 

obeh strani. 

Citroenbilten.com si pridruţuje pravico, da oglasov z neprimerno vsebino ne objavi. 

Rok za plačilo oglasov je stvar dogovora oz. po načelu 

PLAČANO-OBJAVLJENO. 

KONTAKT 

DROBNIČ ALEŠ s.p. BILTEN  

PP 13, Komarijska pot 15 

1351 Brezovica pri Ljubljani 

GSM  : 031 691 657  

Telefon : 01 36 55 249 

T.R.:   SI56 0201 0009 0992 659  

Davčna številka: SI 34432221 

info@citroenbilten.com 



Slika lokacije Opis lokacija Opis Cena 

 

Zgoraj na vseh straneh foruma 
in portala 

Vse strani (A) ali (B) 

www.citroenbilten.com 

www.citroenbilten.com/forum 

486X60 55 € 

 

Spodaj na vseh straneh foruma 
in portala 

Vse strani (C) ali (D) 

www.citroenbilten.com 

www.citroenbilten.com/forum 

486X60 45 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spodaj poljubno velik  

Partner blok na vseh straneh 
Foruma 

www.citroenbilten.com 

www.citroenbilten.com/forum 

 

Oglas slike in tekst prispeva 
naročnik 

 
 
 
 

 
75 € 

http://www.citroenbilten.com/
http://www.citroenbilten.com/forum
http://www.citroenbilten.com/
http://www.citroenbilten.com/forum
http://www.citroenbilten.com/
http://www.citroenbilten.com/forum


 

Mali Oglasi (A) 

Mali Oglasi (B) 

Mali Oglasi (C)  

Mali Oglasi (D) 

Na strani Mali Oglasi 

Posamezno mesto 

Na strani Mali Oglasi 

Vsa mesta  

(Najmanj 4X) 

486X60 

486X60 

  

 

25 € 

  

 

 

 

Mali Oglas Tema  

 

 

Vaša lastna kategorij  

Naslov 

Opis  

Slika  

 20 € 

 

Portal Partner (A) 

www.citroenbilten.com 

Portal Partner (B) 

www.citroenbilten.com 

120 
X240 

120 
X480 

25 € 

20 € 

 

Pokrovitelj teme  

Logo (M) 

Pokrovitelj teme pasica (V) 

(M)120
X120  

(V)486X
60 

 

25 € 

 

 

http://www.citroenbilten.com/
http://www.citroenbilten.com/


DROBNIČ ALEŠ  S.P. BILTEN  
Komarijska pot 15, PP 13 
1351 Brezovica pri Ljubljani 
Mobi : 031 691 657  
Telefon : 01 3655 249  
TR : SI56 0201 0009 0992 659 Banka: NLB Ljubljana 
Davčna številka: SI 34432221 
http://www.citroenbilten.com/ 

 

 

Nepreklicno naročam  OGLAŠEVANJE na straneh CitroenBilten.com   
 

  Naročamo paket  SPONZOR  

  Naročamo paket  PARTNER  

  Naročamo paket  EFEKT  

  Naročamo paket  TEMA 

  Naročamo paket  LINK 

  Naročamo paket  START 

  Naročamo paket  ŽELJA 
 

Vse dogovore, želje in ostale zadeve v zvezi z oglaševanjem na portalu citroenbilten.com zapišite na hrbtno stran 

ali v prilogi. 

 

 

Ime Podjetja ................................................................................................ 

 

Naslov ........................................................................................................... 

  

            ............................................................................................................ 

 

Kontaktna oseba ........................................................................................... 

 

 

Telefon ........................................................................................................... 

 

Datum ............................................................................................................. 

 

 

Žig in podpis ................................................................................................... 
 
INFORMACIJE 

DROBNIČ ALEŠ s.p. BILTEN  

PP 13, Komarijska pot 15 

1351 Brezovica pri Ljubljani 

GSM  : 031 691 657  

Telefon : 01 36 55 249 

T.R.:   SI56 0201 0009 0992 659  

Davčna številka: SI 34432221 

info@citroenbilten.com 



 

PRIMER STATISTIKE 
 
Nekaj statističnih dejstev in informacij o portalu in straneh Citroenbilten.com . Statistika 

zajema informacije za prvih 10 mesecev v letu 2007 in sicer od 1.1.2007 do 28.10.2007.  

Portal in forum Citroenbilten.com je v tem obdobju obiskalo 110.187 različnih 

obiskovalcev (unique), ki so si ogledali  3,5 milijona strani. (3.493.175). Vseh 

obiskovalcev je bilo 194.048 in le ti so naredili  14.167.866-blizu 15 milijonov obiskov-

zadetkov. V celem letu smo  v povprečju zadrţali obseg 20.000 obiska mesečno 

(200.000 v 10. mesecih), kar nas še naprej uvršča v bolj obiskane slovenske strani.  

 

 

 

 

 

 

 

Citroenbilten.com forum ima trenutno 2.225 registriranih članov. Med  aktivne člane 

štejemo vse tiste, ki so se v zadnjih 3. mesecih prijavili na našo stran in to število se 

giblje okoli 800. Na forumu imamo 3.350 tem in 41.650 prispevkov. Glede na sezonska 

nihanja se nam mesečno pridruţi od 50 do 80 novih članov. Vsak dan  nas redno 

obišče od 50 do 100 registriranih članov (največ prijavljenih je bilo 251 v 6. mesecu 

tega leta).  

Citroenbilten.com strani so preko interneta v tem obdobju dosegle 13,39 Kb 

prometa. Še vedno smo orientirani le na slovensko govorno področje torej je 

največ obiskovalcev iz Slovenije, sledijo pa ameriški, evropski in obiskovalci iz 

sosednjih drţav. Načrt je povečanje obiskovalcev iz tujine,a to je še vedno 

samo v fazi projektov in načrtovanja.  

Citroenbilten.com je dosegljiv na vseh večjih iskalnikih tako v Sloveniji kot v svetu. 

To smo dosegli z kvaliteto prispevkov in  optimizacijo ter promocijo spletnih strani, 

kar nam vedno zagotavlja, da se znajdemo na vrhu iskalnikov ali takoj pod 

sponzoriranimi povezavami(vtipkajte citroen forum v google). To nam z pogostimi obiski 

omogočajo tudi tako imenovani roboti, ki nas redno obiskujejo in v iskalnikih aţurirajo 

vsebino. Letos nas je redno obiskovalo 18 različnih robotov.  

Citroenbilten.com zagotavlja vsem svojim sponzorjem, oglaševalcem in partnerjem 

redna statistična poročila za obdobje vašega oglaševanja. Če bi radi izvedeli še več in 

bi ţeleli imeti o naših straneh še podrobnejše podatke in poročila nas kontaktirajte. 

 Celotna aktualna statistka priložena iz google analitike.
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