
 

 

 

 

 

 

   

 

 

     

     

     

      

      

 

      

     

           

     

Spoštovani! 

    

Kot že veste, več kot 78 odstotkov dnevnih uporabnikov 

svetovni splet uporablja predvsem za iskanje prek iskalnikov, 

za spremljanje dnevnih novic in zadnje čase tudi za 

sodelovanje na socialnih omrežjih. 

Med pogostimi uporabniki, ki so zelo internetno razgledani so 

v večini tisti, ki so višje izobraženi in imajo nadpovprečno 

visoke dohodke.   

Vedno več jih med njimi redno obiskuje naše spletne strani, 

kjer iščejo: 

• prepotrebne informacije za lažje odločanje 

• ideje in rešitve za nastale težave na/v objektih 

• ustrezne izvajalce/ponudnike želenih storitev 

• informacije o uporabi materialov 

• predstavitve, opise novih materialov 

• važnejše novice z gradbenega področja 

  



predstavitev portala 

 

Začetki Spletnega portala za gradnjo segajo v leto 1999, ko 

smo zaznali povečano povpraševanje po zbirki informacij s 

področja gradnje, obnov in vzdrževanja objektov. 

V letu 2000 smo portal registrirali pod domeno 

GRADIMO.com in izdelali prepoznaven logotip, ki nas 

spremlja še danes. 

 

Letos portal doživlja oblikovno in deloma vsebinsko prenovo, 

saj bomo rubrikam, ki so bolj obiskane posvetili še več 

pozornosti. 

Obisk je v veliki meri odvisen od letnega časa, vremena in 

dneva v tednu, kar se odraža tudi v statistiki obiskov. 

 

 

 

 

 

 

 

oglasne površine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) skin 

b) brand pasica   728×90px 

c) celostranska pasica   955×46px 

d) stranski jumbo (2×)   300×250px 

Novost je objava prispevkov in Advertorialov.  Razlika je med 

svetovalnim in reklamnim prispevkom. 

 

  



vrednosti oglaševanja z oglasnimi pasicami 

 

Oglasne pasice so namenjene vsem, ki želijo dodatno poskrbeti za 
promocijo.  

a. SKIN   oglas v ozadju     700,00 €  

b. BRAND PASICA   728×90px     550,00 €  

c. CELOSTRANSKA PASICA  955×46px 350,00 €  

d. STRANSKI JUMBO  300×250px 300,00 €  

e. OBJAVA NOVICE   50,00 €  

f. SPONZORIRANI PRISPEVEK Advertorial/3 mesece 450,00 €  

Vrednosti veljajo za mesečno oglaševanje (razen pri Advertorialu 3 mesece)  in ne 
vsebujejo 20% DDV. Za večja naročila priznavamo dodaten popust. 

    

Kot prednost lahko na Spletnem portalu za gradnjo – GRADIMO.com 

izpostavimo primerno »zmes« podatkov o ponudnikih in preostalih 

koristnih informacij, ki se nahajajo v rubrikah novice, nasveti, 

odgovori, … 

Priporočamo kombiniranje oglaševanja z oglasnimi pasicami in  

izpostavljenimi vpisi v seznamih ponudnikov.  

vrednosti izpostavljenih vpisov – seznami ponudnikov 

 

Kaj dobite s posamezno obliko vpisa v naše sezname (ne glede 

na število vpisanih rubrik) prikazujemo na spodnji sliki: 

 

  



 

 

 

GRADIMO – omrežne podatkovne storitve 

Dominik DEŽMAN s.p. 
Rovte 3, 4244 Podnart 

tel. 041/652-744; fax: 04/53-29-121 
info@gradimo.com 


