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Televizija

 POP TV

 Kanal A

Medijske vsebine

Internet

 24ur.com

 Zadovoljna.si

 Cekin.si

 Vizita.si

 Bibaleze.si

 Dominvrt.si

 Frendiinflirt.si

 Okusno.je
Tematski programi 

 Kino

 Brio

 Oto

Video na zahtevo

 Voyo.si



 Sezonski indeksi
 sezona (marec, april, maj, junij, september, oktober, november, december)

 nesezona (januar, februar, julij, avgust)

 Osnovni časovni pasovi
 Jutranji (07:00 – 14:00)

 Popoldanski (14:00 – 18:00)

 Osrednji (prime time) (18:00 – 23:00)

 Večerni (23:00 – 02:00)

 Faktorji dolžin spotov
 05” – 07” = 20%

 08” – 12” = 40%

 13” – 17” = 60%

 18” – 22” = 80%

 23” – 27” = 90%

 28” – 30” = 100%

 Nad 30”  = proporcionalno

Osnovni parametri 2014



Osnovni parametri 2014

 Zakup posebnih mest v bloku

Za zakup prvega mesta v oglasnem bloku se zaračuna 30% dodatka na osnovno 

ceno termina, za zadnje in drugo mesto 20% in za predzadnje 10%

 Oglaševanje več naročnikov znotraj istega oglasa (cobranding)

V primeru dveh ali več oglaševalcev (blagovnih znamk, izdelkov, storitev) znotraj 

istega oglasa, si Pro plus pridružuje pravico zaračunati pribitek v višini do 70% na 

osnovno ceno oglasa. Oglas mora biti predhodno odobren s strani Pro Plusa



Tipi oglaševalskih pogodb

 Zakup po ceniku
 Naročnik planira število objav skladno s programsko shemo in uradnim cenikom

 Dodana vrednost se planira izven osrednjega časa

 Paketni zakup
 Zakup frekvence oglasov znotraj časovnega pasu po povprečni ceni tekočega meseca ali v 

naprej dogovorjeni ceni. Mesečne cene niso jamčene za celo leto

 PRO PLUS razporeja deleže oglasov znotraj časovnih pasov

 Spremembo deleža objav znotraj časovnih pasov pri paketnem zakupu določa Pro Plus

 Mesečne cene se ne dogovorijo na enaki ravni skozi celo leto in so predmet dogovora

 CPP dogovori
 PRO PLUS in oglaševalec dogovorita obseg glede na znesek oglaševanja

 Časovni pasovi – razporeditev rtg v skladu z enakomerno distribucijo deležev rtg čez 

časovne pasove in skladno z razpoložljivim prostorom

 Sezonski indeksi – so dogovorjeni skladno z mesečno razpoložljivostjo, ciljnimi skupinami in 

celotnim nivojem potrebnih rtg-jev

 Spremembo deleža objav znotraj časovnih pasov pri CPP zakupu določa Pro Plus 



Kreativne možnosti oglaševanja 
 Televizija

 Sponzorstva serij, filmov in oddaj lokalne produkcije z 5“ najavo in odjavo sponzorja, 5“ 

napovedniki znotraj  promocijskih blokov in klasični oglasi na ekskluzivnih mestih

 Cut in – cena 45 “ spota

 Ekskluzivni blok z odštevanjem ima vrednost 1,5-kratnika oglasa pri čemer spot ne more biti 

krajši od 30“

 Oglasne špice – 5“ oglasna špica se obračunava po faktorju 0,5 od 30-sekundnega oglasa

 Kombinacija televizijskih in internetnih medijev
 Sponzorstvo portalov s podporo promocije na televiziji

 Prevzem celotne spletne strani, 100% delež vseh razpoložljivih oglasnih mest v določeni uri

 Video oglaševanje z bannerji

 Posebni projekti
 Znan obraz ima svoj glas

 Gostilna išče šefa

 Je bella cesta

 VIP šov

 Ostali projekti skladno s programsko shemo izdajateljev



• Mesečni indeksi so predvideni in se lahko spreminjajo skladno z razpoložljivim inventorijem

Mesečni indeksi  

Mesec Indeks

Januar 90

Februar 90

Marec 100

April 120

Maj 120

Junij 120

Julij 90

Avgust 90

September 110

Oktober 120

November 120

December 110



 Novi klienti - 10% dodatni popust  v nesezoni

Mesečno predplačilo  - 1% finančni popust

 Ostali popusti - skladno s pravili družbe in uporabi kriterijev, ki jih 

uporablja družba

Morebitna enostranska navedba oglaševalca in agencije o tem, kolikšen 

delež predstavlja nameravana investicija v oglaševanje na Pro Plus, nima 

vpliva na določitev popusta, skladno s pravili družbe

Posebni popusti 



 Pri določanju pogojev vedno velja načelo enakega obravnavanja 

enakih razmerij in različnega obravnavanja različnih razmerij 

 Višina popustov za posameznega naročnika mora biti ekonomsko 

upravičena in določena skladno s pravili družbe

Časovna omejenost veljavnosti ponudbe je 14 dni 

 Prepovedano je dogovarjanje o deležih oglaševanja pri sklepanju 

poslov z oglaševalci in agencijami

Določanje pogojev oglaševanja



Cene so v evrih in ne vsebujejo DDV.

 Za premium produkte kot so 24ur, 24ur zvečer in resničnostni šovi 

domače produkcije velja v primeru zasedenosti zakup po ceniku 

po polni ceni.

 V primeru neizpolnitve dogovorjenih pogojev, se na podlagi 

spremenjenih parametrov določijo novi pogoji zakupa, v primeru 

večkratne zavestne kršitve pogodbenih obveznosti pa pogodbena 

kazen

 Pri oglaševanju dveh ali več podjetij v okviru enega spota 

zaračunavamo dodatnih 70% na ceno termina. 

 PRO PLUS sprejema naročila najmanj 4 delovne dni pred prvim 

predvajanjem.

Splošni pogoji za TV oglaševanje 



 Preklic naročila je možen 3 delovne dni pred prvim predvajanjem. 

V nasprotnem primeru ima PRO PLUS pravico zaračunati 50% 

vrednosti storniranega naročila. V kolikor se stornira en delovni 

dan pred prvim predvajanjem PRO PLUS v celoti zaračuna 

stornirano naročilo.

Naročila objav sprejemamo po elektronski pošti ali faksu. Vsa 

naročila morajo biti pred prvim predvajanjem potrjena z originalno 

naročilnico in podpisanimi potrditvami.

Oglas mora biti dostavljen en delovni dan pred prvim 

predvajanjem najkasneje do 11. ure oziroma v četrtek do 11. ure 

za petek in soboto ter v petek do 11. ure za nedeljo in ponedeljek. 

V nasprotnem primeru PRO PLUS v celoti zaračuna izpadle 

objave po trenutno veljavnem ceniku.

Splošni pogoji za TV oglaševanje 



Oglas v televizijskem formatu 16:9 lahko oddate na naš ftp naslov 

(poimenovanje datoteke: klient_ime oglasa_dolžina oglasa) ali na 

beta kaseti  (opremljena mora biti z nazivom naročnika, imenom 

oglasa, dolžino oglasa in s kodami IN/OUT).

Dostavljene bete s posnetimi oglasi PRO PLUS hrani 14 dni po 

prevzetju kasete, v tem času jih lahko naročnik ali agencija 

prevzame nato pa gredo kasete v reciklažo. Ponovno 

presnemavanje oglasa se zaračuna v višini 20 EUR + ddv

Splošni pogoji za TV oglaševanje 


