


Vandraj je slovenski portal za vse urbane, kreativne in v svet zaljubljene ljudi ter vaš obvezni postanek pred potovanjem.

Digitalna platforma

za vse urbane, kreativne

in v svet zaljubljene

ljudi, ki želite 

raziskovati po svoje.

Dragi poslovni partnerji,

ustvarili smo digitalno platformo za vse urbane, kreativne 
in v svet zaljubljene ljudi, ki si želijo potovati po svoje. Na spletni 
strani Vandraj.si bodo uporabniki vedno dobili ideje, kako 
preživeti konec tedna, kam se odpraviti na tedenski oddih ter 
kdaj in kje se je najbolje odklopiti za več tednov. Predstavljali 
bomo najbolj odmevne kraje, ki so obvezni za vsakega 
popotnika, prav tako boste spoznali mesta, o katerih morda ne 
bi pomislili, da so turistično zanimiva, a skrivajo marsikatero 
čarobnost. 

V besedi in fotografiji pripovedujemo zgodbe svetovnih 
popotnikov in delimo nasvete za polnejšo izkušnjo potovanja. 
Sodelujemo z znanimi blogerji in drugimi kreativci, ki z nami 
delijo strast do odkrivanja skritih kotičkov sveta. 
Vandraj.si je stran, ki ponuja zgodbe avanturistov.
Je portal za iskanje navdiha, svežih idej ali odličen razlog za 
sanjarjenje.

Ustvarili smo tudi platformo za vas. Želite navdihniti 
popotnike, biti del urbane kulture in svoje oglasno sporočilo 
spremeniti v zgodbo z dolgoročnim oglaševalskim učinkom?

Na portalu Vandraj.si imamo pravo ciljno skupino za vas. 
Potrošniki namreč na spletu najpogosteje iščejo ravno 
informacije, povezane s potovanji, poleg tega pa jih več kot 
polovica po spletu tudi opravi nakup.

*93 % uporabnikov z interesom za potovanje pridobiva informacije o potovanjih prav na spletu

Potovanje je sestavni del življenjskega sloga naših uporabnikov. 
So aktivni, mladi, moški in ženske, ki za potovanje namenijo velik 
del svojih prihodkov. Ne omejujejo se pri tem, da bi počitnice 
preživeli čim boljše, seveda ob upoštevanju vseh pridobljenih 
informacij. Ciljamo tudi na tiste uporabnike, ki poznajo zadnje 
trende na področju mode, kulinarike, fotografije, interierja, 
še preden ti postanejo komercialno popularni. 



Cenik oglaševanja

Oglasna oblika − Banner

120/teden 
/teden 

desktop naslovnica daljši /teden 
desktop nebotičnik   /teden
desktop v članku      

x  px 
 x  px 

x px 
 x 250 px /teden 

PR članek objava  

■ kako preživeti konec tedna  ■  nasveti za polnejšo izkušnjo potovanja
■ kdaj je najboljši čas za nakup letalske vozovnice
■ kam se odpraviti na letni dopust  ■  zgodbe svetovnih popotnikov 
■ znani blogerji  ■  potopisi … in še več

Ime kreative Velikost oglasa Cena v EUR
(CNT/terminski 

zakup)

billboard oglas 970 x 250 px 24 
dvojni billboard oglas 970 x 500 px 40 

pasica 300 x 600 300 x 600 px 16 

pasica 728 x 90  728 x 90 px 8 
celostranski oglas 1080 x 150 px 40 
celostranski oglas z videooglasom  45 
banderola 22 
videooglas med članki, video do 30 s  22 
videooglas v 300 x 250 (click to play) 10

zakup)

billboard oglas 970 x 250 px 24 
dvojni billboard oglas 970 x 500 px 40 
pasica 300 x 250 300 x 250 px 10 
pasica 300 x 600 300 x 600 px 16 
pasica 160 x 600 160 x 600 px 9 

pasica 728 x 90  728 x 90 px 8 
celostranski oglas 1080 x 150 px 40 
celostranski oglas z videooglasom  45 
banderola 22 
videooglas med članki, video do 30 s  22 
videooglas v 300 x 250 (click to play) 10

PR-članek (10 dni) tekst (do 1500 znakov) + fotografije 800 PR-članek (10 dni) tekst (do 1500 znakov) + fotografije 800 

Vsebine:  ■  vodniki   ■ fotografije  ■  kulinarični presežki 

 Ka ije portala:- naslovnica- ideja za oddih- popotniški nasvet- novičke- intervju
 

- letalske karte

Se srečamo na Vandraj!

Dodatne informacije:

 info@vandraj.si

 

/teden

/teden

/teden  

      

PR članek priprava
in objava

Nagradna igra

Cena v EUR
(terminski zakup)

ali več 
Paket Vandraj Zame

Mobile 1 + banner naslovnica + banner v članku + PR članek

 Dodaten bonus: Za ceno tedenskega oglaševanja dobite še en teden gratis!

Paket Vandraj Plus

Banner Mobile 1 + banner v članku
Paket Vandraj Mini




