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Spoštovani 

 
Net TV je v slovenskem medijskem prostoru prisoten vse od leta 1999. Gledalcem ponujamo širok spekter 
oddaj lastne produkcije, kakor tudi tuje vsebine v obliki igranih in dokumentarnih filmov ter TV serij in TV 
novel. Med oddajami lastne produkcije naj izpostavimo dnevno informativno oddajo Regionalno, ki jo v 
živo pripravljamo vsak delavnik. V oddaji pokrivamo regionalne novice iz severno-vzhodne Slovenije, kakor 
tudi pomembnejše novice iz Slovenije in sveta. Med najbolj odmevnimi vsebinami je vsekakor tudi oddaja 
o zdravilnih zeliščih Narava zdravi, oddaja o kmetijskih nasvetih Bogastvo zemlje, dokumentarno portretna 
oddaja o izpostavljenih posameznikih z naslovom To je bil moj čas, številni aktualni dokumentarni filmi 
lastne produkcije in še mnogo več. 

 

                      DOSEG in GLEDANOST 

 

Program Net TV je viden po vsej Sloveniji in distribuiran v vseh večjih kabelsko razdelilnih sistemih – 
Telemach, Telekom Slovenije, A1, T-2 in ostali. Po statističnih podatkih tako dosega do 80% prebivalcev.  

 

 

Trenutna gledanost je odvisna od mnogo dejavnikov, pri nekaterih vsebinah pa se v določenih terminih 
uvršča med 10 najbolj gledanih tv postaj (Vir: aplikacija daljinec, Telekom Slovenije). 

Doseg: do 1,6 milijona prebivalcev preko IPTV in kabelske televizije (Vir: statistični urad) 
Gledanost (trenutni peak):  1% (Vir: aplikacija daljinec Telekom Slovenije) 
Potencialni doseg na socialnem omrežju FB: 1,25 mio uporabnikov 
Mesečni doseg FB strani Net TV po notranji statistiki: 25.000 – 30.000 
Dnevni peak obiska spletne strani: 10.000 
Ciljna skupina: 40+ 
Segmentacija po spolu: oba spola v enakem razmerju 
Demografska razporejenost: celotna Slovenija, v oddajah z regionalno vsebino pretežno severno-vzhodna 
Slovenija 

 

                           SPLET  in DRUŽBENA OMREŽJA 

 

Net TV je s svojimi vsebinami prisoten tudi na spletu in družbenih omrežjih. S sloganom »Prve video novice 
iz regije« ostajamo vodilna medijska hiša v regiji, ki novice v obliki video prispevkov objavlja tudi na 
spletnem portalu Net-tv.si in ostalih socialnih omrežjih. 
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                      DRUŽBENA ODGOVORNOST in MOŽNOSTI SODELOVANJA 

 

Predvsem z pripravo aktualnih regionalnih novic v obliki video prispevkov smo zavezani k družbeno 
odgovorni uredniški politiki, korektnemu obveščanju javnosti ter politično uravnoteženem poročanju o 
vseh aktualnih dogodkih. Kot edini medij v štajerski regiji pripravljamo dnevno sveže video novice v obliki 
informativen oddaje Regionalno.  

 

 

                         CENIK OGLAŠEVANJA V OGLASNIH BLOKIH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• V cenah ni vštet davek na dodano vrednost. 
• Spoti daljši od 30 sekund se obračunavajo sorazmerno s ceno 30 sekundnega spota. 
• Zakup pozicij v oglasnem bloku: prva pozicija znaša 130% cene termina, zadnja pozicija v bloku pa 

120% cene termina. 
• NET TV si pridržuje pravico do spremembe programa. 
• Oglaševanje dveh ali več podjetij v okviru enega spota je dovoljeno po prehodnem dogovoru. 

 

 

 

 

 

 

TERMIN 

8:00 – 14:00 

14:00 – 17:00 

 
17:00 – 24:00 

17:00 – 24:00 

CENA OGLASA / SEK 

1,2 € 

1,7 € 

2,2 € 

00:00 – 08:00 

3,9 € 

0,7 € 
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PAKETNA PONUDBA OGLAŠEVANJA V OGLASNIH BLOKIH 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Ferkvenco objav lahko izberete sami 
• Ponudba velja za oglase dolžine 20 sekund. V primeru krajšega ali daljšega oglasa se cene izračunajo proporcionalno. 
• V cenah ni vštet davek na dodano vrednost  

 

KAKŠNA JE RAZLIKA MED INDIVIDUALNIM ALI PAKETNIM OGLAŠEVANJEM? 

Razen cene je osnovna razlika v tem, da sta pri individualnem oglaševanju termin in ura objave oglasa točno 
določena. S tem lahko vaše oglase uvrstite v točno določene prekinitve – pred, med ali po določeni oddaji. Pri 
paketnem oglaševanju vam oglase planiramo v urne slote, kar pomeni, da je vaš oglas predvajan ob določeni uri, 
+/- 30 minut. 

 

ČASOVNI SLOT 

8:00 – 12:00 

12:00 – 17:00 

 
17:00 – 24:00 

SKUPAJ OBJAV 

ŠTEVILO OBJAV 

100 

100 

100 

300 

 
2.990,- € 

ČASOVNI SLOT 

8:00 – 12:00 

12:00 – 17:00 

 
17:00 – 24:00 

SKUPAJ OBJAV 

ŠTEVILO OBJAV 

150 

150 

150 

450 

 
3.990,- € 

ČASOVNI SLOT 

8:00 – 12:00 

12:00 – 17:00 

 
17:00 – 24:00 

SKUPAJ OBJAV 

ŠTEVILO OBJAV 

15 

15 

20 

50 

 
1090,- € 

ČASOVNI SLOT 

8:00 – 12:00 

12:00 – 17:00 

 
17:00 – 24:00 

SKUPAJ OBJAV 

ŠTEVILO OBJAV 

50 

50 

50 

150 

 
1.990,- € 

1,09 € / sek 0,66 € / sek 

0,50 € / sek 0,44 € / sek 
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PREDVAJANJE KOMERCIALNIH VSEBIN 

 
10 MINUTNA REPORTAŽA ......................................................................................................... 450,- € 
Premierno predvajanje + 3 ponovitve   
20 MINUTNA REPORTAŽA ......................................................................................................... 590,- € 
Premierno predvajanje + 3 ponovitve 
30 MINUTNA REPORTAŽA ......................................................................................................... 690,- € 
Premierno predvajanje + 3 ponovitve 
 
***1 objava med 21:00-23:00, 1 objava med 17:00-19:00, 1 objava med 12:00-16:00, ena objava med 
8:00-12:00 

• V cenah ni vštet davek na dodano vrednost  

 

 

TV PRODAJNO OKNO  

 
Vaše produkte lahko v obliki TV prodajnega okna na televiziji NET. Pri tem lahko z neposrednim 
nagovarjanjem k nakupom povečate obseg prodaje, utrdite blagvno znamko in povečate prepoznavnost 
svojih izdelkov. 

Video predstavitve v trajanju 15 minut lahko objavimo večkrat na dan, cena pa je odvisna od števila 
objav in obsega sodelovanja. Produkcija video predstavitev ni vključena v ceno. Za termine možnih 
predvajanj glejte vsakokratno progrmakso shemo ali spored. 

 

15 MINUTNA PREDSTAVITEV V SKLOPU TV PRODAJNEGA OKNA 

Emitiranje 1 x dnevno – 7 dni.  Skupaj 7 emitiranj. .................................................................... 250,- € 

Emitiranje 2 x dnevno – 14 dni. Skupaj 28 emitiranj .................................................................. 790,- € 

Emitiranje 3 x dnevno – 30 dni. Skupaj 90 emitiranj ............................................................... 1.900,- € 

• V cenah ni vštet davek na dodano vrednost  

KLICNI CENTER 

V kolikor se ne želite ukvarjati s prevzemi naročil ali nimate svojega klicnega centra, lahko to storimo za vas. Klicni 
center deluje vsak dan med 8:00 in 19:00.  Cena storitve znaša 10% od vrednosti prevzetih naročil. Seznam prejetih 
naročil vam pošiljamo dnevno, izdelke pa odpremite sami. 
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OGLAŠEVANJE NA SPLETNEM PORTALU WWW.NET-TV.SI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANNERJI NA SPLETNI STRANI www.net-tv.si  CPM* 
PAVŠALNA 

CENA / 
mesec 

ZGORNJI BANNER NA PRVI STRANI 728 x 90 px 25 € 375,- € 

STRANSKI BANNER NA PRVI STRANI 300 x 250 px 25 € 190,- € 

STRANSKI BANNER NA POSAMEZNI STRANI 300 x 600 px 25 € 490,- € 

OGLASNO OZADJE  25 € 990,- € 

 

• *CPM – cost per mile. Cena na 1000 prikazov. Možnost obračuna po CPM ali pavšalnega zneska 
• V cenah ni zajet DDV. 

 

PR ČLANKI NA SPLETNI STRANI www.net-tv.si Cena 

PR ČLANEK (z označbo »oglasno sporočilo«). Znakovno 
neomejeno, vključeno d 3 fotografije in do 3 zunanje povezave. Prikaz 
po vrstnem redu z ostalimi članki. Vidnost: minimalno 24 ur med prvih 
9 novic na vstopni strani. Članek uvrsti v primerno kategorijo in ostane 
na spletni strani. 

350,- € 
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POROČANJE V OSREDNJI INFORMATIVNI ODDAJI 

 

Televizija Net vsakodnevno pripravlja informativne vsebine, ki so predvajane v sklopu oddaje Regionalno 
(za vsakoktratni termin si oglejte programsko shemo ali spored). Po naših najboljših namerah, v oddajo 
umeščamo vsebine, za katere smo mislimo, da utegnejo zanimati kar se da širok nabor gledalcev. V kolikor 
bi si želeli zagotovit poročanje o vašem dogodku, vam nudimo možnost zakupa medijskega informiranja 
javnosti v obliki informativnih prispevkov. Prispevek je dolžine 3 – 5 minut, zajema izjave glavnih deležnikov 
in posnetke dogajanja. Predvajanj je v sklopu informativne oddaje in na spletni strani www.net-tv.si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRISPEVEK V INFORMATIVNI ODDAJI REGIONALNO Cena 

SPONZORSTVO ODDAJE – objava oglassnega sporočila do 20 sekund pred 
začetkom in ob koncu oddaje, s pripisom«pokrovitelj oddaje«. 
Pokroviteljsvo je možno 1 mesec ali več. 

1.490- € 

Priprava prispevka – snamnje na lokaciji, montaža, priprava spremnega 
besedila, objava v oddaji regionalno in objava na spletni strani. 550,- € 

 

*Cena velja za snemanje v mariboru in okolici. Za snemanje na ostalih lokacija se dodatno obračunajo otni stroški 0,2€ /km. 
* Naročnik lahko posnetek prevzame na spletni strani ali ga deli preko svojih socialnih omrežij. 
* V cenah ni vštet davek na dodano vrednost  

 
 

Studio informatinvne oddaje 
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NARAVA ZDRAVI TRŽNICA 

 

 

ODDAJA ZA PROMOCIJO NARAVNIH IZDELKOV IN STORITEV 

Gledalci televizije NET že 10 let spremljajo oddajo Narava zdravi. Ponujamo vam možnost, da se tej ciljni 
skupini predstavite tudi vi. Komercialna oddaja NARAVA ZDRAVI TRŽNICA se predvaja takoj po oddaji 
Narava zdravi. Voditelju oddaje se pridruži predstavnik vašega podjetja, ki predstavi določen izdelek ali 
storitev. Na ekranu je ves čas izpisana vaša telefonska številka, vaš logotip, spletna stran, cena izdelka… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Okvirni strošek studijske produkcije po ceniku znaša 1.700,- €. 
* V ceni ni zajet DDV. 

1 ODDAJA - 4 OBJAVE / TEDEN 
Dolžina oddaje 27 minut 

Sreda ob 21:00 ali 21:30 (premiera) 
Četrtek med 15:00 in 18:00  
Petek med 12:30 in 15:00 

Sobota med 12:00 in 15:00 
 

 

GRATIS: 1 teden spremenljiv banner na spletni 
strani www.naravazdravi.si. 

*50 % popust na strošek produkcije. 

4 ODDAJE - 16 OBJAV / MESEC 
Dolžina oddaje 27 minut 

Sreda ob 21:00 ali 21:30 (premiera) 
Četrtek med 15:00 in 18:00  
Petek med 12:30 in 15:00 

Sobota med 12:00 in 15:00 

 
GRATIS: 1 mesec spremenljiv banner na spletni 

strani www.naravazdravi.si. 

*50 % popust na strošek produkcije. 

690,- € 2.290,- € 

1 ODDAJA - 4 OBJAVE / TEDEN 
Dolžina oddaje 55 minut 
Sreda ob 21:00 (premiera)  
Četrtek med 15:00 in 18:00  
Petek med 12:30 in 15:00 

Sobota med 12:00 in 15:00 

 
GRATIS: 1 teden spremenljiv banner na spletni 

strani www.naravazdravi.si. 

*50 % popust na strošek produkcije. 

4 ODDAJE - 16 OBJAV / MESEC 
Dolžina oddaje 55 minut 
Sreda ob 21:00 (premiera)  
Četrtek med 15:00 in 18:00  
Petek med 12:30 in 15:00 

Sobota med 12:00 in 15:00 

 
GRATIS: 1 mesec spremenljiv banner na spletni 

strani www.naravazdravi.si. 

*50 % popust na strošek produkcije. 

1.090,- € 3.290,- € 
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OGLAŠEVALSKI PAKET NARAVA ZDRAVI 
 

 

Oglašujte ciljno in učinkovito. V tiskanem, spletnem in televizijskem mediju hkrati. Zagotovite si 
konkurenčno prednost pri promociji vaših izdelkov in storitev, približajte se bralcem, spletnim 
uporabnikom in televizijskim gledalcem hkrati. Oglašujte učinkovito ter občutite sinergijo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• V cenah ni vštet davek na dodano vrednost. 

TELEVIZIJA REVIJA SPLET 

TV ODDAJA NARAVA ZDRAVI. 
Oddaja z nasveti o naravnih 
zeliščih in njihovi uporabi. 
Vsako sredo ob 20:00 v živo. 

 

REVIJA NARAVA ZDRAVI. Prvi 
slovenski mesečnik o zdravilnih 
zeliščih. Izide prvega v mesecu. 
Naklada 11.500 izvodov. 

 

SPLETNI PORTAL 
WWW.NARAVAZDRAV.SI z 
zbirko opisov zdravilnih rastlin, 
zanimivi intervjuji in nasveti. 

 

OBJAVA TV OGLASOV 
v oddaji Narava zdravi 48 OBJAV 

OGLAS V REVIJI 
Narava zdravi 1/4 

SPLETNA STRAN 
www.naravazdravi.si 300 x250 px 1 

M
E

S
E

C
 REDNA CENA: 

1.599,- € 

 

PAKETNA CENA: 

1.280,- € 

OBJAVA TV OGLASOV 
med oddajo različnimi oddajami 150 OBJAV 

OGLAS V REVIJI 
Narava zdravi 1/2  +  1/12 

OGLAS NA SPLETNI STRAN 
www.naravazdravi.si in PR članek 300 x250 px 1 

M
E

S
E

C
 REDNA CENA: 

3.580,- € 

 

PAKETNA CENA: 

2.190,- € 


