
Cenik oglasnega prostora 2017

Velja od 1. 1. 2017

OGLAŠUJTE V AMZS



AMZS je vaš Pravi prijatelj 
… zato se z nami radi družite.



Zakaj oglaševati v AMZS?

 AMZS je prepoznavna (močna) blagovna 
znamka (skoraj 100 % poznavanje)

 AMZS že 108 let skrbi za poti brez skrbi 
(tradicija)

 Široka paleta kakovostnih storitev pod eno
streho (za vozilo in voznika)

 Stremimo k odličnosti



Možnosti oglaševanja

 Spletne strani AMZS

 E-pošta (>130.000 naslovov)

 Motorevija - revija članov AMZS

 Oglaševanje v enotah AMZS po Sloveniji

 Zunanje oglaševanje

 Oglasni panoji

 Roto panoji

 Jumbo plakati

 Zastave

 Direktna pošta

 Dogodki in športne prireditve



Spletne strani www.amzs.si

 novice in koristne informacije ter izračuni vezani na mobilnost 
in storitve AMZS

 doseg več kot 130.000 edinstvenih (unique) uporabnikov 
mesečno

 ponujamo vam možnost oglaševanja na različnih vsebinskih 
sklopih spletne strani



Spletne strani
AMZS, Motorevija, Center varne 
vožnje, Šola vožnje, Šport

 Novice 

 Koristne informacije

 Izračuni

 Usposabljanje voznikov

 Mobilnost

Doseg več kot 130.000 edinstvenih (unique) uporabnikov

Na voljo sta dve oglasni poziciji:

 kvadrat 250 x 250 px

 ležeča pasica 728 x 90 px



 Najem oglasnega prostora na spletni strani za vsaj 
4 mesece prinaša 10 % popusta

 Najem oglasnega prostora na spletni strani za vsaj 
6 mesecev prinaša 15 % popusta  

 Najem oglasnega prostora na spletni strani za vsaj 
12 mesecev prinaša 20 % popusta 

…na cene v tabeli, ki ne vključujejo DDV

Spletna stran - posebna ponudba



Motorevija
Revija članov AMZS

 Izhaja že 60 let 
 Izhaja 10-krat letno
 Naklada: 70.200 izvodov
 Format: 204 x 280 mm
 Obseg: 50 strani 
 Tiskana + digitalna oblika
 Bralna aplikacija za pametne telefone in tablične 

računalnike z operacijskima sistemoma ios in 
android

Strokovno, neodvisno, objektivno.

Avtomobilizem, mobilnost, ekologija, promet, varnost, tehnologija, 
moto šport, člansko dogajanje, testi, analize, pogovori, reportaže …



Motorevija - ponudba

vaš oglas dimenzija (v mm) cena (v EUR)

zadnja stran ovitka max. 204 x 280 6.100,00

2. in 3. stran ovitka max. 204 x 280 5.100,00

notranja stran max. 204 x 280 4.400,00

dve notranji strani skupaj max. 408 x 280 7.600,00

1/2 notranje strani 182 x 123 ali 89 x 246 2.470,00

1/3 notranje strani 182 x 82 ali 60 x 246 1.725,00

1/4 notranje strani 89 x 123 ali 45 x 246 ali 182 x 61 1.350,00

1/8 notranje strani 89 x 60 800,00

Objava na določeni strani + 10 % na ceno oglasa.



Notranje oglaševanje 

KJE? 

 V 22 poslovnih enotah AMZS po Sloveniji

 AMZS Center varne vožnje na Vranskem

 AMZS Šola vožnje, Ljubljana

KAKO?  

 LCD prikazovalniki (veliki zasloni)

 Podpisne tablice z LCD zaslonom

 Promocijska stojala

 Oglasni panoji

 Jumbo panoji in svetlobne vitrine v tunelu 
na tehničnih pregledih (PE LJ) 



Notranje oglaševanje - letni pretok ljudi po poslovnih enotah

Podatki o povprečnem številu strank na leto, ki obiščejo AMZS poslovne enote

enota AMZS letni pretok 
Kočevje 29.000   
Šempeter 25.000   
Lenart 20.000   
Ptuj 16.000   
Rogaška Slatina 16.000   
CVV Vransko 15.000   
Ribnica 11.500   
Lesce 11.000   
Nova Gorica 9.600   
Postojna 3.000   
Vojnik 1.800   
CE Celeia 1.100   

enota AMZS letni pretok 
LJ Dunajska 99.000   
LJ Leskoškova 60.000   
Maribor 55.000   
Kranj 51.000   
Celje 46.000   
Koper 40.000   
Murska Sobota 38.000   
Otočec 33.000   
Črnomelj 30.000   
Dravograd 30.000   
Trbovlje 30.000   

Jeseni 2017 smo odprli še dve novi poslovni enoti (AMZS Ajdovščina, AMZS Vipava). Podatki o pretoku ljudi bodo dodani v 
januarju 2018.



Notranje oglaševanje - LCD prikazovalniki

 LCD prikazovalniki v 14 poslovnih enotah, vključno
z AMZS Centrom varne vožnje na Vranskem 

 Doseg široke populacije (vsaj 330.000 strank/letno) 

 Povprečen čas zadrževanja strank v naših 
prostorih z LCD prikazovalniki je 8 minut 

 Na enem LCD prikazovalniku bo vaš oglas 
med obiskom stranka videla vsaj 2-krat

 Trajanje in način prikazovanja prilagodimo naročniku

*Ljubljana (2x), Kranj, Celje, Koper, Maribor, Kočevje, Murska Sobota, Dravograd, Lesce, Lenart, Šempeter, 
Vransko, Trbovlje

Cena je informativna. V primeru butične prilagoditve naročniku je cena po dogovoru.

lokacija cena za 1 lokacijo za 1 mesec (v EUR)

poslovne enote* in AMZS Center varne vožnje 120,00



 Tunel, ki vodi do tehničnih pregledov (Dunajska c. 128a, PE 
Ljubljana)

 “Dobrodošli v našo ulico!” – Oglasi so umeščeni na “pločniku”, po 
katerem se gibljejo različni udeleženci v prometu (pešci, kolesarji, 
otroci,...) 

 Letni pretok vozil vsaj 21.100  

vaš oglas (v cm) cena mesečno (v EUR)

jumbo pano 300 x 200 150,00

svetlobna vitrina 100 x 140 100,00

Notranje oglaševanje - tunel tehničnih pregledov (LJ)



Notranje oglaševanje – letaki in podpisne tablice z LCD zaslonom 

vaš oglas na eni 
poslovni  enoti 

mesečno
(v EUR)

postavitev
promocijskega 
materiala na enem 
stojalu

60,00

1 podpisna tablica 40,00

vaš oglas 
(letaki, podpisne 
tablice, stojalo) 

cena
distribucije

(v EUR)

po vseh poslovnih 
enotah

250,00

 AMZS naročniku predlaga količinski razdelilnik letakov
 Distribucijo letakov lahko vrši AMZS

 150 podpisnih tablic (na vsakem prodajnem mestu)



Notranje oglaševanje - oglasni panoji 

 Oglasni panoji so locirani po vseh enotah 
(dobro vidna mesta na stenah in steklenih   
površinah); 

 V Centru varne vožnje na Vranskem (na 
recepciji, v učilnicah in v toaletnih 
prostorih)

vaš oglas 
(mm) kje mesečno

(v EUR)

B2 (500 x 707) vse PE 120,00

B1 (850 x 600)
Center varne 

vožnje (recepcija)
70,00



Notranje oglaševanje - posebna ponudba

Količinski popusti
 Pri najemu nad 10 oglasnih panojev pridobite 5 % popust 
 Pri najemu nad 15 oglasnih panojev pridobite 7 % popust 
 Pri najemu nad 20 oglasnih panojev pridobite 10 % popust 

Časovni popusti
 Če najamete oglasni pano za vsaj 4 mesece, pridobite 5 % popust 
 Če najamete oglasni pano za vsaj 6 mesecev, pridobite 7 % popust
 Če najamete oglasni pano za 12 mesecev, pridobite 10 % popust

Količinski in časovni popust se seštevata!



Zunanje oglaševanje 

AMZS d. d., PE Ljubljana, Dunajska c. 128a 

 Tehnični pregledi, registracije, zavarovanje,
servis in šola vožnje

 Letni pretok ljudi: preko 99.000

 Odlična vidnost oglasa

 Na roto panoju se izmenjujejo trije oglasi, vsak
je prikazan 15 sekund

vaš oglas 
(v cm)

izdelava
(v EUR)

cena 
mesečno 
(v EUR)

roto pano 300 x 200 180,00 200,00

roto pano 400 x 300 200,00 250,00

Cena izdelave ni upoštevana v ceni.



Zunanje oglaševanje

AMZS Center varne vožnje na Vranskem
 Programi varne vožnje za avtomobiliste, motoriste, 

voznike začetnike, poklicne voznike, ...
 Več kot 30 dogodkov letno
 Letni pretok ljudi preko 15.000 
 Trend naraščanja števila obiskovalcev
 Udeleženci bodo vašemu oglasu izpostavljeni skozi 

celoten potek programa (8 ur)

vaš oglas cena mesečno 
(v EUR)

Jumbo plakat na poligonu
600 x 300 190,00

zastava ob poligonu 100,00



Zunanje oglaševanje – AMZS Center varne vožnje na Vranskem

vaš oglas cena mesečno (v EUR)

zastava na vhodu 120,00

rotopano na parkirišču (300 x 200 cm) 150,00



Zunanje oglaševanje - posebna ponudba

Časovni popusti
 Če najamete zunanjo oglasno površino za vsaj 4 mesece, 

pridobite 5 % popust 
 Če najamete zunanjo oglasno površino za vsaj 6 mesecev, 

pridobite 7 % popust
 Če najamete zunanjo oglasno površino za vsaj 12 mesecev, 

pridobite 10 % popust



AMZS strankam v enotah nudi najem tovornih prikolic. 

 Oglaševalcem na voljo 2 oglasni površini (stranici prikolic)

 Zakup oglasnega prostora za 1 leto

 Možnost menjave kreative na 6 mesecev

Zunanje oglaševanje – tovorna prikolica

vaš oglas Cena letno 
(v EUR)

1 stranica 1.000

2 stranici 2.000



Dogodki

 Družinske ure AMZS 
 Avtomobilski SPA za ženske 
 Dan odprtih vrat AMZS
 Dogodki za starejše voznike
 Športne prireditve (karting, 

speedway, motokros ...)
Način in obseg sodelovanja po 
dogovoru.



Predlog paketov
Mesečni paket 

“Obvezna oprema”
Letni paket 

“Na dolge proge“
 kvadrat 250 x 250 px na amzs.si

 oglas v Motoreviji (1/3 strani)

 1-mesečno prikazovanje oglasa 
na LCD zaslonu v PE Ljubljana oz. 
PE po izbiri

 1 rotopano (300 x 200 cm) v PE 
Ljubljana

 jumbo plakat na poligonu 
Centra varne vožnje (600 x 300 
cm)

 zastava ob poligonu Centra 
varne vožnje

 po 1 oglasni pano na vseh 
poslovnih enotah (velikost B2)

cena paketa: 2.800,00 EUR
prihranek: 525,00 EUR

cena paketa: 3.900,00 EUR
prihranek: 1.020,00 EUR



SPLOŠNI POGOJI OGLAŠEVANJA

 Navedene cene ne vključujejo davka na dodano vrednost.

 Ponudba in cenik se lahko med letom spreminjata. Veljavnost vsaj pol leta.

 Podlaga za objavo oglasa je pogodba ali pisno naročilo.

 Plačilni rok je 15 dni oziroma po dogovoru.

 Reklamacijski rok je 3 dni.

 Oglaševanje konkurenčnih produktov ni mogoče.

 Izdelava promocijskega materiala v ceno ni vključena.

 Oglaševanje v Motoreviji: oglase v PDF obliki je potrebno dostaviti najmanj 
14 dni pred izidom revije.

 Oglasi morajo biti pripravljeni v skladu z veljavno zakonodajo.

 Za vsebino in resničnost objav je odgovoren naročnik.

 Na vse cene v ceniku vam nudimo 10 % agencijskega popusta.



KONTAKT

AMZS d. d.
Dunajska c. 128a
1000 Ljubljana
kontaktna oseba: Maja Ambrož, vodja tržnega 
komuniciranja

Pokličite na telefonsko številko: 01/530 53 76
ali nam pišite na: marketing@amzs.si



„Hvala, da ste izbrali akcijo, ki 
bo povzročila pravo reakcijo.“

Vaš Pravi prijatelj


