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Doseg naših partnerskih strani
Spodnja tabela prikazuje naš doseg spletnih strani

Spodnja tabela prikazuje podatke naših partnerskih portalov v obdobju enega meseca (November 2022).
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LEGIT spletna mreža
Slovenska spletna populacija in doseg omrežja LEGIT

Po podatkih MOSS-a je novembra 2022 slovenska
spletna populacija znašala okoli 1.35 milijona
uporabnikov.

Slovenska spletna populacija

Novembra 2022 so spletne strani iz LEGIT 
mreže zabeležile cca 700.000 unikatnih
spletnih uporabnikov.

Doseg LEGIT mreže
LEGIT mreža

Slovenska spletna populacija
1.350.000 uporabnikov



Slo-Tech je vodilni slovenski IT portal na katerem najdemo IT novice in enega najbolj
obiskanih forumov.

Kot eno najbolj obiskanih spletnih strani s področja informacijskih tehnologij v zadnjih
20 letih, je Slo-Tech postopoma postal steber slovenskih IT novic in razprav.
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Pasica na domači strani
Statični oglasi ali pasice v obliki HTML5.

Pasica na podstraneh
Statični oglasi ali pasice v obliki HTML5.

Možnosti oglaševanja
Slo-Tech

Zaposlitveni oglas
Izpostavitev zaposlitvenega oglasa
na domači strani.



Skozi desetletno zgodovino je Prevoz.org postala vodilna spletna stran, kjer lahko
uporabniki ponujajo ali iščejo prevoz znotraj Slovenije in drugih sosednjih držav.
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Prevoz.org
Spletno mesto za lokalne in tuje prevoze

Povprečen čas obiska
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Statistika naprav pri dostopu



Pasice na spletni strani
Statični oglasi ali pasice v obliki HTML5.

Pasice na podstraneh
Statični oglasi ali pasice v obliki HTML5.
Možne so različne postavitve.

Oglasi za telefone in aplikacije
Pasica, prilagojena za prikaz na 
pametnih telefonih ter v aplikacijah za 
iOS in Android.

Možnosti oglaševanja
Prevoz.org

Nativno/integrirano v sistem
Izvedba/integracija po dogovoru s 
stranko.



O portalu
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HOP.si
Vodilna gaming spletna stran

Mesečni unikatni obiskovalci
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Povprečni čas obiska

Število mesečnega obiska

Unikatni mesečni obiskovalci

Vodilni slovenski portal, ki pokriva gaming in IT. HOPsi predstavlja novice iz gaming, IT
industrije, virtualne resničnosti (VR), ešporta in zabavne industrije (filmi in televizija).

Portal ponuja bogat nabor priložnosti za predstavitev vaših izdelkov in storitev.

O portalu



Možnosti oglaševanja
HOP.si

Pasica na domači strani
Statični oglasi ali pasice v obliki
HTML5. Na voljo sta dva različna 
položaja in postavitvi.

Pasica na podstraneh
Statični oglas ali oglas v obliki
pasice HTML5. Na voljo so različne
postavitve.

Oglasi za mobilne naprave
Pasice, prilagojene za prikaz na 
pametnih telefonih.

Nativno/integrirano v sistem
Izvedba/integracija po dogovoru s 
stranko.

Video recenzija izdelka
Video in pisna recenzija vašega
izdelka ali storitve.

Pojavni oglasi na domači strani ali
podstraneh.

Pojavni oglasi

Gaming dogodki
Priprava gaming dogodka za vas ali 
vaše stranke / partnerje. Poskrbimo za 
vse vidike vašega želenega projekta.

PR članek
Vaša vsebina, ki je tematsko povezana
z vsebino spletnega portala.



Skupinsko oglaševanje
Vsi portali v LEGIT seznamu za oglaševanje

Na zahtevo lahko pripravimo 
posebno ponudbo, ki vključuje 
oglaševanje na vseh portalih v 
naši ponudbi.

Glavne prednosti skupinskega oglaševanja:

- Največji možen doseg
- Stroškovno učinkovito
- Vse na enem mestu



Kontakt

Tomislav Milenkovič

tom@legit.si
+386 51 30 00 30

www.legit.si

mailto:Tom@legit.si
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