
DOLŽINA 
OGLASA

CENA OGLASA / DAN
Ljubljana Maribor Celje

do 10 sekund

do 20 sekund

do 30 sekund

150 € 90 € 60 €

225 € 135 € 90 €

300 € 180 € 120 €

30 min

NOTRANJE 
GORICE

DRAMA

1 min

...

POŠTA

2 min13:59

LINIJA
14 BOKALCE

Naravna mineralna 
voda Dana v  
100% reciklirani 
plastenki.
Odvrzi jo v  
ustrezen zaboj.

VSE, KAR  
MORAŠ IMET‘ …  
VSE ZA BOLJŠI 
PLANET.

Predstavlja najpogostejšo in najučinkovitejšo izpostavitev na digitalnih zaslonih. Predvaja 
se v pokončnem formatu in zapolni celotno polje digitalnega zaslona z izjemo zgornje 
stalne pasice, ki je namenjena napovedniku postajališč.

Oglasno sporočilo je dinamično, predvaja se v obliki animacije ali video vsebine. Objava 
statičnih oglasov ni možna. Vsa oglasna sporočila so brez zvoka. Možna je umestitev TV 
oglasa v pokončni maski s podnapisi ali brez.

Celozaslonski oglas je primeren za vse vrste oglasnih kampanj. Tako za produktno 
oglaševanje, kot za znamčenje. 

Na voljo je široka ponudba kratkoročnih in dolgoročnih zakupov celozaslonskega oglasa z 
vključitvijo avtomatizirane menjave vsebine oglasnega sporočila preko različnih spletnih 
servisov.

CELOZASLONSKI OGLAS

Količinski popust: 7 dni ali dlje – 10 %, 14 dni ali dlje – 20 %, 21 dni ali dlje – 30 %, 28 dni ali dlje – 40 %. Vse cene so v EUR in ne vsebujejo DDV. 
Media Bus d.o.o., cenik velja od 1.9.2021 naprej.



DOLŽINA 
OGLASA

CENA OGLASA / DAN
Ljubljana Maribor Celje

do 10 sekund

do 20 sekund

do 30 sekund

120 € 72 € 48 €

180 € 108 € 72 €

240 € 144 € 96 €

TVOJ PLAZMA RITUAL. VSE, KAR POTREBUJEŠ.

JUTRO,
TIŠINA,
KAVA in
               .

30 min

NOTRANJE 
GORICE

DRAMA

1 min

...

POŠTA

2 min13:59

LINIJA
14 BOKALCE

OGLAS

Vse, kar boste danes počeli, utegne imeti nekoliko grenak priokus, 
zato raje ne rinite v težave. Ko boste prišli do ovire, raje odnehajte.

Ali ste vedeli, da je več kot polovica vseh deževnih gozdov na Zemlji 
že uničenih?

Oglas v maski je konceptualno enak celozaslonskemu oglasu, le da se sporočilo predvaja 
znotraj maske uredniških vsebin (hkrati s spodnjima 'Horoskop' in 'Ali ste vedeli' pasicama).

Oglasno sporočilo je dinamično, predvaja se v obliki animacije ali video vsebine. Objava 
statičnih oglasov ni možna. Vsa oglasna sporočila so brez zvoka. Možna je umestitev TV 
oglasa v pokončni maski s podnapisi ali brez.

Oglas v maski je primeren za vse vrste oglasnih kampanj. Tako za produktno oglaševanje, 
kot za znamčenje. 

Na voljo je široka ponudba kratkoročnih in dolgoročnih zakupov oglasa v maski z 
vključitvijo avtomatizirane menjave vsebine oglasnega sporočila preko različnih spletnih 
servisov.

OGLAS V MASKI

Količinski popust: 7 dni ali dlje – 10 %, 14 dni ali dlje – 20 %, 21 dni ali dlje – 30 %, 28 dni ali dlje – 40 %. Vse cene so v EUR in ne vsebujejo DDV. 
Media Bus d.o.o., cenik velja od 1.9.2021 naprej.



DOLŽINA 
OBJAVE

CENA OBJAVE/ DAN
Ljubljana Maribor Celje

do 10 sekund

do 20 sekund

do 30 sekund

25 € 20 € 15 €Statična

Video

Statična

Video

Statična

Video

50 € 40 € 30 €

37,5 € 30 € 22,5 €

75 € 60 € 45 €

50 € 40 € 30 €

100 € 80 € 60 €

30 min

NOTRANJE 
GORICE

DRAMA

1 min

...

POŠTA

2 min13:59

LINIJA
14 BOKALCE

Vse, kar boste danes počeli, utegne imeti nekoliko grenak priokus, 
zato raje ne rinite v težave. Ko boste prišli do ovire, raje odnehajte.

Ali ste vedeli, da je več kot polovica vseh deževnih gozdov na Zemlji 
že uničenih?

PR objava predstavlja plačljivo vsebinsko izpostavitev, napisano in oblikovano v slogu 
uredniških vsebin. Prikazuje se v obliki 'PR maske', ki vsebuje do tri slike, naslov in kratek 
opis vsebinske izpostavitve.

Vsebinska izpostavitev se na digitalnih zaslonih prikazuje v statični obliki z dinamično 
menjavo do največ treh slik. Izpostavitev je brez zvoka. Možna je umestitev animacije ali 
videa namesto slik.

Primerna je tako za samostojno objavo, kot tudi za učinkovito dopolnitev oglasnih sporočil 
(celozaslonski oglas ali oglas v maski) z dodatno vsebinsko izpostavitvijo oglaševanega 
izdelka, storitve ali dogodka.Na voljo je široka ponudba kratkoročnih in dolgoročnih 
izpostavitev z možnostjo samostojnega in poljubnega objavljanja vsebinskih izpostavitev 
preko enostavnega spletnega uredniškega vmesnika, kjer lahko naročnik sam kreira 
vsebino, termine in frekvenco objav.

PR OBJAVA

Količinski popust: 7 dni ali dlje – 10 %, 14 dni ali dlje – 20 %, 21 dni ali dlje – 30 %, 28 dni ali dlje – 40 %. Vse cene so v EUR in ne vsebujejo DDV. 
Media Bus d.o.o., cenik velja od 1.9.2021 naprej.



DOLŽINA 
OBJAVE

CENA OBJAVE/ DAN
Ljubljana Maribor Celje

do 10 sekund

do 20 sekund

do 30 sekund

25 € 20 € 15 €Statična

Video

Statična

Video

Statična

Video

50 € 40 € 30 €

37,5 € 30 € 22,5 €

75 € 60 € 45 €

50 € 40 € 30 €

100 € 80 € 60 €

30 min

NOTRANJE 
GORICE

DRAMA

1 min

...

POŠTA

2 min13:59

LINIJA
14 BOKALCE

Vse, kar boste danes počeli, utegne imeti nekoliko grenak priokus, 
zato raje ne rinite v težave. Ko boste prišli do ovire, raje odnehajte.

Ali ste vedeli, da je več kot polovica vseh deževnih gozdov na Zemlji 
že uničenih?

Namenjen je izpostavitvi raznovrstnih dogodkov v obliki 'napovednik maske', ki vsebuje do 
tri slike, izpostavitev datuma dogodka, naslova dogodka in kratek strukturiran opis 
dogodka. 

Napovednik se na digitalnih zaslonih prikazuje v statični obliki z dinamično menjavo do 
največ treh slik. Izpostavitev je brez zvoka. Možna je umestitev animacije ali videa namesto 
slik. Primeren je za izpostavitev kulturnih prireditev, gledaliških predstav, delavnic, športnih 
dogodkov, koncertov, izobraževalnih tečajev, napovedi 
kinematografskih predstav in drugih dogodkov.

Na voljo je široka ponudba kratkoročnih in dolgoročnih izpostavitev z možnostjo 
samostojnega in poljubnega objavljanja napovednikov dogodkov preko enostavnega 
spletnega uredniškega vmesnika, kjer lahko naročnik sam kreira vsebino, termine in 
frekvenco objav.

NAPOVEDNIK DOGODKOV

Količinski popust: 7 dni ali dlje – 10 %, 14 dni ali dlje – 20 %, 21 dni ali dlje – 30 %, 28 dni ali dlje – 40 %. Vse cene so v EUR in ne vsebujejo DDV. 
Media Bus d.o.o., cenik velja od 1.9.2021 naprej.



DOLŽINA 
OGLASA

CENA DNEVNE OBJAVE (za 1 točko)

Ljubljana Maribor Celje

do 10 sekund

do 20 sekund

do 30 sekund

Cona 1
Maska

Celozaslonsko
Cona 2
Maska

Celozaslonsko
Cona 3
Maska

Celozaslonsko

30 min

NOTRANJE 
GORICE

DRAMA

1 min

...

POŠTA

2 min13:59

LINIJA
14 BOKALCEOmogoča predvajanje celozaslonskega oglasa in oglasa v maski le na želenem območju, 

kar pripomore k bolj ciljno usmerjeni lokacijski izpostavitvi oglasnega sporočila na 
digitalnih zaslonih.
Z lokacijskim proženjem naročnik izpostavitve cilja na potnike, ki se zadržujejo v 
neposredni bližini prodajnega mesta oglaševanega izdelka ali storitve in tako neposredno 
spodbuja k nakupu oziroma akciji. Primerno je tako za samostojne oglasne kampanje, kot 
tudi za učinkovito nadgradnjo osnovne oglasne kampanje na celotni mreži digitalnih 
zaslonov.
Lokacijsko proženje je na voljo le v obliki celozaslonskega oglasa ali oglasa v maski.

LOKACIJSKO PROŽENJE

Cona 1
Maska

Celozaslonsko
Cona 2
Maska

Celozaslonsko
Cona 3
Maska

Celozaslonsko
Cona 1
Maska

Celozaslonsko
Cona 2
Maska

Celozaslonsko
Cona 3
Maska

Celozaslonsko

32 €
39 €

24 €
30 €

19 €
24 €

15 €
18 €

/
/

/
/

11 €
13 €

/
/

/
/

32 €
39 €

24 €
30 €

19 €
24 €

15 €
18 €

/
/

/
/

11 €
13 €

/
/

/
/

22,5 €
27 €

/
/

/
/

48 €
58,5 €

36 €
45 €

28,5 €
36 €

16,5 €
19,5 €

/
/

/
/

30 €
36 €

/
/

/
/

64 €
78 €

48 €
60 €

38 €
48 €

22 €
26 €

/
/

/
/

Količinski popust: 7 dni ali dlje – 10 %, 14 dni ali dlje – 20 %, 21 dni ali dlje – 30 %, 28 dni ali dlje – 40 %. Vse cene so v EUR in ne vsebujejo DDV. 
Media Bus d.o.o., cenik velja od 1.9.2021 naprej.



DOLŽINA 
OGLASA

CENA ZA 1 URO
Ljubljana Maribor Celje

do 10 sekund

do 20 sekund

do 30 sekund

10,4 € 6,24 € 4,16 €Maska

Celozaslonsko 13 € 7,8 € 5,2 €

15,6 € 9,36 € 6,24 €

19,5 € 11,7 € 7,8 €

20,8 € 12,48 € 8,32 €

26 € 15,6 € 10,4 €

Maska

Celozaslonsko

Maska

Celozaslonsko

30 min

NOTRANJE 
GORICE

DRAMA

1 min

...

POŠTA

2 min13:59

LINIJA
14 BOKALCEOmogoča času prilagojeno izpostavitev celozaslonskega oglasa ali oglasa v maski, kar 

pomeni, da se oglasno sporočilo predvaja le ob vnaprej določenem časovnem obdobju z 
namenom dosega točno določene ciljne demografske skupine potnikov. 

Primerno je tako za samostojne oglasne kampanje, kot tudi za učinkovito nadgradnjo 
osnovne oglasne kampanje na celotni mreži digitalnih zaslonov.

Časovno proženje je na voljo le v obliki celozaslonskega oglasa ali oglasa v maski.

ČASOVNO PROŽENJE

Količinski popust: 7 dni ali dlje – 10 %, 14 dni ali dlje – 20 %, 21 dni ali dlje – 30 %, 28 dni ali dlje – 40 %. Vse cene so v EUR in ne vsebujejo DDV. 
Media Bus d.o.o., cenik velja od 1.9.2021 naprej.



DOLŽINA 
OGLASA

CENA ZAKUPA NA DAN
Ljubljana Maribor Celje

450 sekund
(7,5 minut) 300 € 180 € 120 €

30 min

NOTRANJE 
GORICE

DRAMA

1 min

...

POŠTA

2 min13:59

LINIJA
14 BOKALCE

7,5 min
NA PREDVAJALNI 
BLOK

Predstavlja največjo in najobširnejšo izpostavitev vsebin na digitalnih zaslonih. Predvaja se 
v obliki celozaslonskega oglasa, možna pa je tudi kombinacija različnih izpostavitev 
(celozaslonski oglas, oglas v maski, napovednik 
dogodkov in PR objave).

Namenjen je oglaševalcem, ki želijo nekaj več. Omogoča namreč zakup celotnega 
komercialnega dela predvajalnega bloka (50% celotnega predvajalnega bloka – min. 
7,5min oz. 450 sek.) na digitalnih zaslonih znotraj brandiranega avtobusa. Tovrstna 
izpostavitev je na voljo le na digitalnih zaslonih znotraj avtobusa, ki je na zunanjosti v celoti 
opremljen z oglasnimi sporočili dotičnega oglaševalca. 

Poleg vsebin oglaševalca, drugo polovico predvajalnega bloka zapolnjujejo informativne 
vsebine, pri čemer se ene in druge vsebine predvajajo mešano izmenično.

EKSKLUZIVNI ZAKUP

Količinski popust: 7 dni ali dlje – 10 %, 14 dni ali dlje – 20 %, 21 dni ali dlje – 30 %, 28 dni ali dlje – 40 %. Vse cene so v EUR in ne vsebujejo DDV. 
Media Bus d.o.o., cenik velja od 1.9.2021 naprej.



DOLŽINA 
OGLASA

CENA ZAKUPA ZA ENO VRSTO 
MOBILNE INTERAKCIJE

Odvisna glede na 
izbrani oglas, na 
katerega se veže 

mobilna interakcija

Od 500 €

30 min

NOTRANJE 
GORICE

DRAMA

1 min

...

POŠTA

2 min13:59

LINIJA
14 BOKALCEMobilna interakcija nudi nadgradnjo obstoječega celozaslonskega oglasa ali oglasa v 

maski na način do oglaševalcu omogoča vzpostavitev interakcije s potniki.

Potnikom oz. občinstvu digitalnih zaslonov omogoča, da s poslanim SMS sporočilom 
pridobijo več informacij o oglaševanih produktih, sodelujejo v nagradnih igrah, pridobijo 
vrednostne kode za popuste ali na svoj mobilni telefon nalagajo brezplačne mobilne 
vsebine.

Osnovni paket mobilne interakcije zajema:
 individualno ključno besedo na številki 6001
 zajem poslanih SMS-ov s strani uporabnikov
 pošiljanje povratnih sporočil
 izbrani način interakcije (nagradna igra, 
                 podelitev ugodnosti,
 vrednostne kode, itd.)
 ime pošiljatelja
 možnost uvoza/izvoza podatkov
 svetovanje pri pripravi/zasnovi interakcije

MOBILNA INTERAKCIJA

Media Bus d.o.o., cenik velja od 1.9.2021 naprej.


