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Ponujamo vam več možnosti oglaševanja in tržnega sodelovanja. Oglase lahko tržite 
v dveh naših medijih: v skavtski reviji Skavtič in na spletnem portalu 
SkavtNET. Vabimo pa vas tudi k sodelovanju pri popustih na člansko izkaznico 
ZSKSS. Skavti smo neprofi tna organizacija in bomo sredstva od oglaševanja 
namenili za dejavnosti vzgoje in izobraževanja mladih.

Skavtska revija Skavtič

Skavtič je glasilo skavtinj in skavtov ZSKSS. Letno izide 5 številk. Vsako 
skavtsko gospodinjstvo v Sloveniji prejme po en izvod. Celoten Skavtič je 
barvno natisnjen.
Naklada: 3700, število bralcev: 11.000, ciljna publika: 9 - 40 let, format: zožani B5.

OGLASNO SPOROČILO
OVITEK
Ovitek 4:  800 EUR/številko - cela stran
Ovitek 3: 600 EUR/številko - cela stran
  400 EUR/številko - polovica strani (pokončno ali ležeče)

NOTRANJOST
Cela stran: 400 EUR/številko
1/2 strani: 250 EUR/številko
1/4 strani: 170 EUR/številko
1/8 strani: 100 EUR/številko

SPONZOR RUBRIKE 
Ponujamo sponzorstvo posameznih stalnih rubrik. V zameno za sponzorstvo objavimo v glavi 
prve strani rubrike ime in logo sponzorja.
Sponzorstvo posameznih rubrik se sklene za  5 številk, izjema je rubrika Fotostrani, kjer se 
sponzorstvo lahko sklene tudi za posamezno številko.

RUBRIKE IN KRATEK OPIS: 
• KLEPET - v obliki intervjuja predstavimo znano ali zanimivo osebo.
• KOLEDARČEK - koledar z skavtskimi dogodki, drugimi aktualnimi dogodki in mislimi 
za vsak dan.
• AKTUALNO - članki iz aktualnega skavtskega, slovenskega ali svetovnega okolja.
• ODKRIVAJMO SLOVENIJO - rubrika v kateri predstavimo izbrani košček Slovenije in taborni 
prostor ali hišo v izbranem delu Slovenije.
• GOJZAR PIŠE SVOJO POT - potopisna rubrika, v kateri predstavimo raznorazne podvige, 
potovanja po Sloveniji in svetu.
• skavtPRAKTIK - rubrika v kateri predstavimo  praktične napotke za preživetje v naravi, izdelo-
vanje praktičnih stvari in podobno.
• Z GLAVO ZA NARAVO - naravoslovna in okoljevarstvena rubrika.
• FOTOSTRANI - objavljamo aktualne fotografi je iz različnih skavtskih dogodkov.

Cena sponzorstva (za vse rubrike, razen Fotostrani): 1000 EUR/5 številk
Cena sponzorstva rubrike Fotostrani: 1200 EUR/5 številk
      300 EUR/številko

http://skavtic.skavt.net



Skavtski portal SkavtNET

SkavtNET - skavtski spletni dom je spletni portal in vstopna točka v splet za člane vseh 
treh slovenskih skavtskih organizacij.

SPLETNI PORTAL
Mesečnih obiskov: 12.300
Mesečnih prikazov strani: 30.900
Aktivnih uporabniških računov: 3500
Podatki predstavljajo povprečje zadnjih 6 mesecev na podlagi statistik Google Analyticsa.

FACEBOOK PROFIL
Število članov: 1100 članov
Število dnevnih ogledov objav: 1030
Podatki predstavljajo povprečje zadnjega meseca na podlagi statistik Facebook Insights.

Oglaševanje na SkavtNETu priporočamo predvsem oglaševalcem, ki želijo svojo ponudbo 
oglaševati ozko in ciljno. Naš klasičen uporabnik je namreč:

- star od 15 do 25 let,
- aktiven mladostnik, ki se nadpovprečno giblje v naravi,
- izrazit in reden uporabnik gorniške, kamping in outdoor opreme

Podatki predstavljajo analizo internih demografskih podatkov.

SkavtNET je tudi priložnost za Vas, da svoj produkt/ponudbo ekskluzivno izpostavite, saj smo 
namenoma do oglaševanja zelo zadržani in posledično na portalu ni veliko oglasov (ekskluz-
ivnost oglaševanja). Zaradi narave našega delovanja smo zadržani tudi do oglaševanja izrazito 
nevzgojnih produktov (alkohol, pirotehnika, …).

1) OGLASNA PASICA NA NASLOVNICI
Na naslovnico vam namestimo oglasno pasico dimenzije 160x600 ali 300x250.

Cena oglaševanja z oglasno pasico je 800 EUR na mesec.
Po dogovoru je možno tudi oglaševanje v drugačnih dimenzijah.

2) NAGRADNA IGRA
Z nagradno igro boste dosegli večjo skupino potrošnikov kot zgolj s klasičnim oglaševanjem. 

Nagradna igra vključuje:
- objavo nagradne igre na spletnem portalu in Facebook profi lu,
- izvedbo nagradne igre (izdelava članka, interna promocija, žrebanje in podelitev nagrad)

Cena nagradne igre je 500 EUR za 14-dnevno obdobje, nagrado priskrbite vi.

Z doplačilom nudimo še:
- obveščanje članov o nagradni igri po e-pošti (300 EUR/akcijo),
- izdelavo interaktivne nagradne igre (cena po ponudbi)

http://www.skavt.net



Članska izkaznica ZSKSS 

Omogočite našim članom (imetnikom članske izkaznice) popust v vaših trgovinah 
oziroma pri vaših storitvah.

Vsak član ZSKSS ima svojo člansko izkaznico z unikatno člansko številko, s katero vam 
omogočamo overitev imetnika karitce preko spletne strani ali preko preprostega fi zičnega 
seznama, če to želite. 

S popustom na skavtsko izkaznico poskrbite, da bodo slovenski 
skavti in skavtinje izbrali vas!

Vse cene so v EUR in ne vključujejo DDV.

3) OGLASNI ČLANEK
V kolikor ponujate izdelek, ki bi za naše člane lahko bil zanimiv, vam nudimo možnost oglas-
nega članka. Besedilo in fotografi je pripravite sami, članek pa objavimo na naslovni strani 
(naslov+fotografi ja). Povzetek članka se objavi tudi v naših RSS feedih, v dnevnem, tedenskem 
in mesečnem spletnem časopisu. Članek tudi po zaključeni akciji ostane javno objavljen v ar-
hivu spletne strani. 

Cena oglasnega članka je 500 EUR za 7-dnevno obdobje.

Z doplačilom nudimo še:
- 2-dnevno objavo članka v obliki glavne novice na naslovnici. Večja fotografi ja, dodan še 
povzetek članka. (300 EUR)
- promoviranje oglasnega članka na Facebook profi lu (200 EUR/akcijo)

4) SPONZORIRANJE/BRANDIRANJE STORITVE
Po dogovoru vam nudimo tudi sponzoriranje katere od naših storitev (SkavtRAZGLEDNICE, 
SkavtKOLEDAR, SkavtNET novice). Izbrano storitev bomo po želji preoblekli v barve in grafi čno 
podobo vašega podjetja.

POPUSTI
Nudimo tudi naslednje popuste:

1) 10% agencijski popust
2) popust na paketna naročila (kombinirano oglaševanje in/ali oglaševanje za daljše obdobje)

Možni so tudi drugačni dogovori.


