
 

 

 

NAROČILNICA  

ZA PROMOCIJO SLOVENIA-OUTDOOR.COM 

 
Naročamo promocijo na portalu in/ali na ostalih kanalih združenja Slovenia Outdoor. 

 
 
NAROČNIK: 

Ime podjetja:   

Odgovorna oseba:   

Naslov:   

Poštna številka in pošta:   

E-mail:  

Zavezanec za DDV:    DA    NE Davčna številka:  
   

 
 
NAROČAMO NASLEDNJO PROMOCIJO: 
 

Izberi željeno stran za prikaza promocije:  

 Prva stran    

 Destinacija (vpiši naslov ali kopiraj URL strani)  

Naslov:  

 Doživetje (vpiši naslov ali kopiraj URL strani)  

Naslov:  

 Meni (izpostavitev ponudbe ali zgodbe v meniju) 

 Iskalnik (Izpostavitev ponudbe ali zgodbe v iskalniku) 

 E-novičnik (Objava zgodbe ali izpostavitev ponudbe. V trajanje promocije vpišite št. v koliko izdajah eNovičnika želite objavo) 

 Družbena omrežja (izberite željen kanal družbenega omrežja SO, v katerem želite objavo oz. izpostavitev ponudbe) 

 Facebook     Instagram     YouTube     OutdoorActive     Pinterest      Experience Slovenia 

 
 

  



 

Izberite tip promocije na portalu SO: 

 Hiro slider  (samo na prvi strani portala) 

 Promocijski modul  (Možna izbira velikega promocijskega modula na vseh straneh, kjer se ta modul prikazuje + povezava) 

 Izpostavitev ponudbe  (Možna izbira na vseh straneh, kje se ta modul prikazuje + povezava v rezervacijski sistem) 

 Izpostavitev zgodbe / videa  (Možna izbira na vseh straneh, kje se prikazuje modul za zgodbe in videe) 

 

Izberite tip promocije za eNovičnik 

 Hiro slider  (Prilagojen prikaz promocije v sliderju eNovičnika) 

 Promocijski modul  (Prikaz promocije ponudbe oz. zgodbe na velikem promocijskem modulu) 

 Izpostavitev ponudbe  (1/3 prikaz v modulu za izpostavitev ponudbe + povezava v rezervacijski sistem SO) 

 Izpostavitev zgodbe / videa  (možna izbira na vseh straneh, kje se prikazujejo zgodbe in videi) 

 

Izberite termin za promocijo 

 

Trajanje promocije:  Začetek promocije:  
(Število tednov, najmanj 1 teden) (Okvirni začetni datum promocije) 

 
 

 S podpisom potrjujemo, da smo seznanjeni in se strinjamo s splošnimi pogoji promocije na portalu in na 
ostalih kanalih Slovenia Outdoor! 

 Seznanjeni smo z veljavnim cenikom za promocijo na portalu in na ostalih kanalih Slovenia Outdoor! 
 Seznanjeni smo in razumemo oglaševalsko shemo na portalu Slovenia Outdoor! 
 Seznanjeni smo, da priprava vsebine zgodbe in video produkcija ni vključeno v promocijo. Vsebine mora 

zagotoviti naročnik sam. 

 
 

Datum naročila:  Podpis naročnika:  

 
 
Dodatne opombe: 

 

 
 
Naročilnico lahko izpolnite in podpišete v elektronski obliki v Adobe Reader. Izpolnjeno in podpisano 
naročilnico pošljite po elektronski pošti na naslov: urednistvo@slovenia-outdoor.com  

mailto:urednistvo@slovenia-outdoor.com

