www.youth-hostel.si

Kjer zbrana sredstva namenimo za spodbujanje mobilnosti mladih.

Oglaševanje na spletu Popotniškega združenja
Slovenije
Želite predstaviti svoj izdelek ali storitev s pomočjo Popotniškega združenja Slovenije? Modra odločitev! Mesečno imamo okrog 100.000 ogledov in 350.000 odprtih
strani, s čimer presegamo večino slovenskih tiskanih časopisov.
Popotniško združenje Slovenije smo nevladna mladinska organizacija za spodbujanje mobilnosti mladih
s ciljem promocije MIRU preko POTOVANJ. Smo ena najstarejših nevladnih organizacij na slovenskem,
saj že od leta 1892 opravljamo svoje poslanstvo; spodbujanje mobilnosti mladih in s tem strpnosti in
prijateljstva ter zaščite planeta za boljšo prihodnost vseh nas in generacij, ki prihajajo za nami. Smo del
mednarodne organizacije, Hostelling International, ki šteje 4 milijone članov in povezuje 4.000 hostlov v
več kot 80 državah sveta.
Prednosti in vsebina spletnega portala
www.youth-hostel.si:
• Največji interaktivni in najmodernejši portal za
popotnike v Sloveniji;
• spletna vsebina je objavljena tako v slovenskem kot angleškem jeziku;
• področje mobilnosti s poudarkom na popotništvu, objavljanje potopisov, popotniških nasvetov, vsebin, vezanih na trajnostni turizem in
mladinsko popotništvo, intervjujev z zanimivimi popotniki, popotniških ugodnosti …
• redna izdaja spletnega časopisa Globetrotter
zajema v povprečju 12 popotniških prispevkov
in je mesečno poslana na več kot 10.000 elektronskih naslovov po vsem svetu. Spletni časopis Svetovni popotnik je vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo od leta 2008;
• promocija mobilnosti mladih preko lokalnih,
regionalnih, nacionalnih, evropskih in mednarodnih projektov in spodbujanje mladih k drugačnemu, poučnemu načinu potovanja.
• redna objava popotniških nagradnih iger in
natečajev;
• možnost rezervacije več kot 4.000 ugodnih
Youth Hostlov po svetu preverjene kakovosti;
• doseg med 20.000–30.000 unikatnih obiskovalcev mesečno;
• mesečno imamo 300.000–400.000 prikazov
strani.

Trije različni načini oglaševanja in cenik:
1. Na domači strani:
Velikosti oglasnih prostorov:
Level1 – 1/1 [1310x300 px, 350x300 px]:
900,00 €/mesečno
Level2 – 1/2 [640x300 px, 305x300 px]:
650,00 €/mesečno
Level3 – 1/4 [305x300 px]
350,00 €/mesečno
2. Pri vsebini, posameznem članku, hostlu,
popustu … v desni koloni pod zadnjo sekcijo:
• Vsak oglaševalec na prvi strani ima možnost
dodatnega brezplačnega oglasa na vsaj treh
podstraneh.
• Velikost oglasa je celotna širina desne kolone
[305x300].
Vrsta oglasa:
• Klik na oglas pripelje uporabnika na URL
naslov, ki ga je podal oglaševalec.
• Oglaševalci imajo možnosti objave slike
(.jpg, .png, .gif, .svg).
• Oglaševalci nimajo možnosti objave spremnega teksta.

