
   
 

 

 

KAJ JE PORTAL F1.SI 

Portal F1.si je ultimativna spletna platforma za motošportne 

navdušence. Samo tu najdete vsak dan nove aktualne novice, analize in 

komentarje motošportnih dogodkov. Številne multimedijske vsebine, 

kvizi in ankete so zanimiva popestritev in sprostitev za obiskovalce. 

Prisegamo na hitrost, adrenalin in zabavo. Zato že od leta 2017 
ustvarjamo najhitrejši F1 portal v Sloveniji. V tem času smo napisali že 
več kot 10.000 prispevkov, naše občinstvo pa je v zadnjem letu naraslo 

za 75 odstotkov. 

Portal F1 si lahko ogledate na sledeči spletni povezavi: 

https://portal-f1.si 

 

 

 

 

  

https://portal-f1.si/


 
 
 

 

PREDNOSTI OGLAŠEVANJA NA PORTALU F1.SI 

 Portal je dinamičen in vsakodnevno ažuriran s svežo, aktualno 

vsebino. 

 Naša ciljna publika je homogena, zvesta in aktivna. 

 Obiskovalci do vsebine dostopajo večkrat na dan, na različnih 

lokacijah in najpogosteje preko mobilnih naprav. 

 Portal je zasnovan interaktivno, saj vsebino poleg strokovnjakov 

ustvarjajo in komentirajo tudi registrirani obiskovalci. 

 Formula 1 je najhitreje rastoča in vse bolj popularna tema na 

družabnih omrežjih. 

 Portal F1 ima močno skupnost na družbenih omrežjih. 

 Portal F1.si je odziven in optimiziran za uporabo na računalniku, 

telefonu in tablici. 

 Visoko pozicioniranje na spletnih brskalnikih. 

 Ponujamo vam oglaševanje na sestrski strani Racing-Elite.com, kjer 

dosežete globalno občinstvo. 

 Ponujamo vam raznovrstne načine, da predstavite svojo blagovno 

znamko (klasični bannerji, napredni oglasi, vsebinski marketing …). 

 Za najboljše rezultate ponujamo tudi oglaševanje na družabnih 

omrežjih. Občinstvo lahko dosežete preko: 

 

     

 

 

CILJNE SKUPINE, KI JIH DOSEŽETE NA PORTALU F1.SI 

 Mlajši moški in moški srednjih let (25 – 55), ki se navdušujejo nad 

avtomobilizmom v najširšem pomenu besede. 

 F1 športni navdušenci obeh spolov. 
 Ljubitelji hitrih avtomobilov, tehnoloških avtomobilističnih novosti 

in adrenalina. 
 Športni avto-moto klubi: trenerji, podporna ekipa in funkcionarji. 

 Organizatorji avto-moto dogodkov (športni, predstavitveni, 
sejemski, tematska srečanja …). 

 

  

https://racing-elite.com/
https://www.facebook.com/portalf1.si/
https://www.instagram.com/portalf1.si/
https://www.youtube.com/channel/UCukseClhVt7Ctpw5s-8ekZw


 
 
 

 

STATISTIČNI PODATKI PORTALA F1.SI (1. 1. 2020 – 31. 12. 2020) 

 303.000 uporabnikov. 
 3.400.000 ogledov strani. 
 2 min povprečni čas obiska na spletni strani. 
 83 % večkratnih obiskovalcev. 
 87 % obiskovalcev moškega spola. 
 75 % obiskovalcev starosti 25 – 55 let. 

 

 

CENIK OGLAŠEVANJA NA PORTALU F1.SI 
 

VELIKOSTI IN POZICIJE BANNERJEV 

Oznaka Velikost Opis Cena* 

A 728 × 90 

Leaderboard (ozka pasica v 

glavi strani, vidno na vseh 

straneh) 

600 €/mesec ali 
17 €/CPT 

B 720 × 300 

Pop-under (široka pasica 

pod glavno novico, na prvi 

strani, opcijsko tudi na 

podstraneh) 

600 €/mesec ali 
17 €/CPT 

C 336 × 280 

Large rectangle (velik 
pravokotnik na desni strani 

pod 

Aktualno, viden na vseh 
podstraneh) 

400 €/mesec ali 

15 €/CPT 

D 234 × 60 

Half banner (ozka pasica 

v spodnjem delu vstopne 

forme Novice, Članki, 

Kolumna, Analiza – v 

praznem prostoru pri 

gumbih Read more in 

Zabavno) 

250 € / m e s e c  a l i  
1 2 € / C P T  

E 728 × 90 

Leaderboard (ozka pasica v 
nogi strani Sezona 2019 –4 

podstrani) 

200 €/mesec ali 11 
€/CPT 

F 
300 × 50 

320 × 50 
Smartphone banner 

400 €/mesec ali 15 
€/CPT 

 



 
 
 

 

NAPREDNI OGLASI 

Opis Velikost Cena CPM/CPT* 

Video 

336 × 280 

300 × 250 

350 × 250 

200 × 200 

400 €/mesec ali 15 
€/CPT 

Banderola 1920 × 150 
900 €/mesec ali 20 

€/CPT 

Lebdeči oglas 
250 × 250 

500 × 500 

1400 €/mesec ali 25 
€/CPT 

Celostranski oglas 
300 × 480, 320 × 480 

800 × 600 
900 €/mesec ali 20 €/CPT 

Zamenjava ozadja 1920×1080 
1900 €/mesec ali 30 

€/CPT 

Parallax 970 × 250 700 €/mesec ali 18 €/CPT 

Scroll 560 × 315 900 €/mesec ali 20 €/CPT 

 

 

SPLETNA VSEBINA 

Vrsta Opis Cena 1 
enote 

Promocijski spletni 
članek 

Do 1.500 znakov s presledki + 1 aktiven link 400 € 

Promocijski spletni 
intervju 

Do 2.500 znakov s presledki + 2 

fotografiji + 2 aktivna linka 

500 € 

Sponzor rubrike/teme 

Najmanjša enota časovnega 

zakupa je 1 mesec. 

4 članki z do 1.000 znaki s presledki + 1 

aktiven link v izbrani rubriki v 

zakupljenem obdobju (1 objava na 

teden) 

1.200 € 

Promocijska FB objava Do 200 znakov s presledki + foto 100 € 

Sponzor video vsebine Omemba + logo + link v videu 600 € 

Sponzor podcast vsebine Omemba + logo + link na strani 400 € 

 

  



 
 
 

PAKETNA PONUDBA 

Glede na potrebe in želje 

oglaševalca se lahko 

oblikujejo tudi posebni 

prilagojeni oglaševalski 

paketi. 

Kaj vključuje 

 

 

 

Vrednost 

 

 

Paket A 

(top banner + intenzivna 

vsebina) 

Zakup oglasnega 

bannerja A za 1 mesec 

Sponzorstvo rubrike za 1 
mesec (4 promocijski 

spletni članki) 

1.440 € 

(skupna redna cena 
1.800 €, 20 % popust) 

Prihranek: 360 € 

Paket B 

(big bener + 

relevantna vsebina + 

FB) 

Zakup oglasnega 

bannerja B za 1 mesec 

3 promocijski spletni 

članki (perioda objav 1 

mesec) 

1 intervju (perioda objave 
1 mesec) 

2 promocijski FB objavi  

1.750 € 

(skupna redna cena 

2.500 €, 30 % popust) 

Prihranek: 750 € 

Paket C 

(največja pokritost s 3 

bannerji + 

relevantna vsebina + FB) 

Zakup oglasnega 

bannerja A za 1 mesec 

Zakup oglasnega bannerja 
D za 1 mesec 

Zakup oglasnega 

bannerja E za 1 mesec 

4 promocijski spletni 
članki (perioda objav 1 

mesec) 

4 promocijske FB 

objave (perioda objav 1 

mesec) 

1.830 € 

(skupna redna cena 

3.050 €, 40 % popust) 

Prihranek: 1.220 € 

Paket D 

(kvadrat banner + 
relevantna vsebina) 

Zakup oglasnega 

bannerja C za 1 mesec 

1 intervju (perioda objave 
1 mesec) 

1 promocijski spletni 

članek (perioda objave 1 

mesec) 

1.040 € 

(skupna redna cena 

1.300 €, 20 % popust) 

Prihranek: 260 € 

*Vse cene so brez DDV. 



 
 
 

 

Glede na skupno vrednost enkratnega zakupa ali letne pogodbe se 
priznavajo popusti: 

 

 10 % popusta pri zakupu nad 1.000 €, 
 20 % popusta pri zakupu nad 2.000 €, 
 30 % popusta pri zakupu nad 3.000 €, 
 40 % popusta pri zakupu nad 4.000 €, 
 Najvišja vrednost popusta je 50 %, razen če je izrecno drugače 

dogovorjeno z lastnikom Portala F1.si. 

 

 

 

 

 

Cenik velja od 1. 1. 2021. 


