
www.tvambienti.si
SPLETNA STRAN WWW.TVAMBIENTI.SI 
VSEBINSKO SPREMLJA IN 
DOPOLNJUJE PRILJUBLJENO ODDAJO 
AMBIENTI, KI Z DVEMA SEZONAMA 
LETNO NA EKRANE SLOVENSKIH 
DOMOV PRINAŠA IZBRANO 
ARHITEKTURO, INTERIERJE, 
VRTOVE IN OBLIKOVALSKE IZDELKE. 

Spletna stran povzema vsebine oddaje, s čimer 
so le-te dosegljive najširšemu krogu zaintere-
sirane javnosti, hkrati pa jih vsebinsko dopoln-
juje z dodatnimi informacijami, fotografijami, 
načrti ter stroškovniki. 
 
Spletna stran pa ni zgolj podpora oddaji, je 
samostojen medij, ki dnevno prinaša novice 
o domači arhitekturni stroki,ažurno spremlja 
njene presežke, podpira butične oblikovalce 
ter ozavešča bralce o vseh aspektih kvalitet-
nega prostorskega urejanja.

Hkrati uredniški odbor s praktičnimi nasveti – 
ki segajo od dekoracije doma do izbire pohištva 
pa do novosti v gradbenih,  ogrevalnih in 
hladilnih tehnologijah – odgovarja na vprašanja 
vseh, ki se odločajo za prenovo, novogradnjo, 
adaptacijo ali zgolj dekoracijo doma.

Spletna stran tvambienti.si je ustvarjena za 
čimvečjo interakcijo z bralci, ki lahko svoja 
vprašanja izrazijo v spletnih komentarjih, 
neposredni komunikaciji z ustvarjalci vsebin in 
deljenjem vsebin na spletnih omrežjih. Zveste 
bralce pa nagrajuje z rednimi nagradnimi 
igrami. 

več kot 170.000 ogledov strani na mesec

ciljna skupina so uporabniki, ki so medijsko aktivni,
imajo višje dohodke • višjo ali visoko izobrazbo • so aktivni in zelo odzivni

55 % moški, 45% ženske

www.tvambienti.si odlikuje:

več kot 50.000 mesečnih uporabnikov



Država Seje % Seje

1. Slovenia 96.448 94,40 %

2. Croatia 3.029 2,96 %

3. Austria 383 0,37 %

4. United States 303 0,30 %

5. Germany 287 0,28 %

6. Bosnia & Herzegovina 193 0,19 %

7. Italy 158 0,15 %

8. Serbia 149 0,15 %

9. Switzerland 109 0,11 %

10. United Kingdom 107 0,10 %

Pregled ciljne skupine

24. jul. 2017 - 23. avg. 2017
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TV AMBIENTI

Vsi podatki o spletnem mestu POJDI NA POROČILO



Oglaševanje na spletni strani www.tvambienti.si

Dimenzija   Pozicija   CNT*  
728 x 90 px   ležeči zgoraj   10,00 EUR

Dimenzija   Pozicija    CNT*  
728 x 90 px   ležeči v članku   9,00 EUR

Dimenzija   Pozicija    CNT*  
336 x 280 px  desno     9,00 EUR

Dimenzija   Pozicija    CNT*  
250 x 250 px  kvadrat     30,00 EUR

CNT*= cena na tisoč prikazov



Izvirne oglaševalske oblike
 NAGRADNA IGRA

Dimenzija   Pozicija        teden dni
920x1200 px.  ozadje        1000 EUR

ZNAMČENO / BRANDIRANO OZADJE 
NA VSTOPNI STRANI

PR ČLANEK NA NASLOVNICI

Dimenzija               Pozicija         mesec dni 
1300 - 5500 znakov  naslovnica   1400 EUR
max 10 slik

 Pozicija                 14 dni
  posebena rubrika     1000,00 EUR



Video oglaševanje na spletni strani www.tvambienti.si

Dimenzija   Pozicija        Dolžina CNT*  
560 x 315 px    na koncu članka     max 30 s 22,00 EUR

*oglas mora biti naložen na YouTube

CNT*= cena na tisoč prikazov

SPLOŠNI POGOJI:
• Možno je oglaševanje tudi z drugimi oblikami oglasov; cene teh so odvisne 
od zahtevnosti posega na strani.
• Rok za oddajo izdelanega oglasa je tri delovne dni pred objavo.
• Rok za oddajo gradiva za oglasa je teden dni pred objavo. Izdelava oglasa se zaračuna.
  Oblikovanje preprostega oglasa znaša 25 eur+ddv. Oblikovanje zahtevnega pa 50 eur+ddv.
• Ob neupoštevanju navedenih pogojev si pridržujemo pravico, da oglasa ne objavimo.
• Oglasna pasica mora biti izdelana v formatih .gif, .jpg, .swf ali .txt.
• Naročnik sam odgovarja za resničnost navedb v oglasih.
• Cene so v EUR brez DDV.

Naročila in sprejem oglasnega gradivo na:

oglasevanje@tvambienti.si

PROPAGANDNI VIDEO POSNETEK

Dimenzija   Pozicija         teden dni 
1290 x 720 px.  naslovnica     600,00 EUR

*oglas mora biti naložen na YouTube


