
 
 
 
 

Informativni cenovni okvir za oglaševanje in promoc ijo 
na / v Tehnološkem parku Ljubljana 

 
 

Oglaševanje oz. zakup oglasnega prostora na spletni strani Tehnološkega 
parka Ljubljana – banner, na vsaki strani TP Lj (možnosti poročila in 
sledenje statistike) 

200 EUR / mesec 

Oglaševanje na interni aplikaciji spletne skupnosti Tehnološkega parka 
Ljubljana (neomejena dolžina teksta in slik, oglas viden na vstopni strani) 
 

100 EUR / mesec 

Oglaševanje v internem tedenskem biltenu Tehnološkega parka Ljubljana 
(kratek test s povezavo na interno spletno skupnost) 
 

20 EUR / teden 

LCD prikazovalniki v sedmih stavbah Tehnološkega parka Ljubljana na 
Brdu (2 zunanja in 5 notranjih prikazovalnikov, kratek tekst in dve sliki) 
 

50 EUR / teden 

Oglaševanje v dvigalih in garažnih vratih (36 oglasnih tabel, A4 format) 
 

30 EUR / teden 

Direktna e-pošta vsem članom Tehnološkega parka Ljubljana 
 

60 EUR / sporočilo 

Izvajanje promocij in degustacij na stojnici (možne tri lokacije; pri ribniku ali 
v recepciji stavbe B ali v podhodu stavbe C)  

100 EUR / dan 

Druge oblike oglaševanja in promocije  po dogovoru 
 

 
Informativne cene ne vključujejo DDV. 
 
Splošni pogoji: 
 
Tehnološki park Ljubljana (v nadaljevanju TP Lj) si pridržuje pravico, da sam in po lastni presoji in ob 
upoštevanju razpoložljivega oglasnega prostora odloča o tem, ali ima poslovni interes in ali je pripravljen 
objaviti sporočila posameznega naročnika. TP Lj si izrecno pridržuje pravico zavrniti tako naročnika kot tudi 
posamezno sporočilo. 
 
Naročnikova rezervacija zakupa oglasnega prostora mora biti oddana v pisni obliki na naslov: Tehnološki 
park Ljubljana, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana. Rezervacijo in naročilo oglasnega prostora je mogoče 
preklicati 2 dni pred rokom za oddajo materialov. Ob kasnejšem preklicu naročila je TP Lj upravičen do 
odškodnine v vrednosti 30 odstotkov bruto cene oglasnega prostora. 
  
Rok za oddajo tržnokomunikacijskih sporočil za objavo na spletnem portalu je 3 delovne dni pred prvo 
objavo. 
 
Za vsebino oglasnih objav je odgovoren naročnik (resničnost navedb, uporaba avtorskih del, sklicevanje na 
osebe ali ustanove itd.). Z objavo TP Lj ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino oglasov. TP Lj si 
pridržuje pravico, da ne objavi oglasov, ki se vsebinsko ne skladajo z uredniškimi načeli družbe. 
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Notranji LCD prikazovalniki:    Zunanji LCD prikazo valniki: 
 

      
 
Oglasna tabla v dvigalih:    Spletno mesto Tehnološ kega parka Ljubljana: 
 

       
 
 
Spletna skupnost Tehnološkega parka Ljubljana: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


