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Revija Gradnja in obnova

NAVDUŠUJE
PO VSEJ
SLOVENIJI
V leto 2022 vstopa v prenovljeni podobi in z
nadgrajenim sistemom distribucije. V izvedbi kot
tiskana in digitalna izdaja zagotavlja največji doseg
graditeljev na slovenskem trgu.

NA DOM JO 2 X LETNO PREJME 479.913 DRUŽIN IN
POSAMEZNIKOV
Z VSEBINO SE SEZANI 20.000 OBISKOVALCEV SEJMOV
Revija v tiskani in

PREKO DIGITALNE IZDAJE ZBRANE REŠITVE
SPOZNA PREKO 30.000 SPLETNIH UPORABNIKOV

digitalni izdaji
doseže preko
500.000 družin in
posameznikov!

NOVO: NASLOVLJENA DISTRIBUCIJA (NAROČNIKI)

Kako dosežete ciljno publiko?
TISKANA IZDAJA ZA
GOSPODINJSTVA

DIGITALNA IZDAJA
REVIJE (E-REVIJA)

IZDAJA PLUS (SEJMI IN
NAROČNIKI)

Z distribucijo v poštne nabiralnike

Revija v digitalni obliki (E-revija) se

Z distribucijo preko odjemnih mest

revija 2 x letno doseže kar 479.913

do ciljne publike "graditeljev"

- stojal na ferkventnih mestih

družin in posameznikov. Distribucija

oglašuje preko Google in Facebook

sejmišč, se z rešitvami seznani

se izvede 1 x pomladi in 1 x jeseni.

oglasov. Ogleda si jo preko 30.000

20.000 obiskovalcev sejmov. Preko

Revijo distribuira Pošta Slovenije.

spletnih uporabnikov, ki iščejo

spletnih oglasov si graditelji revijo

rešitve za gradnjo ali obnovo doma.

lahko naročijo tudi na dom.

Prelistaj revijo!

Prelistaj revijo!

WWW.GRADNJAINOBNOVA.SI

Prelistaj revijo!

SPLETNI PORTAL

PREDSTAVITEV 2022

GradnjaInObnova.si

STIČIŠČE
SODOBNIH
REŠITEV
Zbrane novosti in trende si na spletnem portalu
Gradnjainobnova.si na letni ravni ogleda že preko
260.000 različnih posameznikov, ki gradijo ali
obnavljajo svoj dom in okolico. Z objavo vaše
ponudbe preko spletnega prispevka postanete del
sodobnih rešitev, ki navdušujejo graditelje.

OGLEDA SI JIH PREKO 260.000 RAZLIČNIH SPLETNIH
UPORABNIKOV, KI GRADIJO ALI OBNAVLJAJO
TOP 50 rešitev,

NAVDUŠUJE ŽE PREKO 250 VRHUNSKIH REŠITEV IN
IDEJ ZA GRADNJO ALI OBNOVO

ki izstopajo po
branosti?
KLIK ZA OGLED

Kako bodo graditelji spoznali tudi vaše rešitve ?
SPLETNA BLOG ZGODBA

PRIKAZNI OGLAS

DODATNE
IZPOSTAVITVE

Vaš spletni prispevek se izpostavi v

Spletni prispevek dodatno

Spletni prispevek se dodatno

tematski blog zgodbi, ki jo

oglašujete s prikaznim oglasom,

izpostavi preko Facebook

predstavljamo na vstopni strani

ki se prikazuje uporabnikom, ki

oglasov, z objavo na vstopni

portala in jo do ciljne publike

obiščejo spletni portal.

strani in kot izpostavljena

oglašujemo preko Google in

vsebina.

Facebook oglasov.

Obišči www.gradnjainobnova.si

WWW.GRADNJAINOBNOVA.SI

Marketinške aktivnosti, kjer ...

VAŠO PONUDBO SPOZNA PRAV VSAK, KI
DANES RAZMIŠLJA O GRADNJI ALI OBNOVI
SVOJEGA DOMA …

Zgornjo trditev lahko podpremo
z neoporečnimi dokazi o
marketinških aktivnostih, ki
točno to tudi omogočajo. Gre za
kombinirano oglasno kampanjo
z revijo Gradnja in obnova ter
istoimenskim portalom in
povsem novimi e-revijami (v
navezi s Facebook in Google
oglaševanjem). Vse to v
kompletu nas pripelje do ključne
točke našega plana, da vašo
ponudbo (storitev ali izdelek)
predstavimo vsem Slovencem in
Slovenkam, ki trenutno
razmišljajo o gradnji ali obnovi
svojega doma.

V letu 2022 na trg vstopamo s ciljem
potrojiti oglede predstavljenih rešitev.
Plan 2022 je doseči 700.000 ogledov.

Želite prejeti cenik in
Tanja Gostenčnik,
odgovorna urednica

spoznati vse opcije
zakupa? PIŠITE NA:
tanja@vas-profit.si

85%

poslovnih partnerjev
(oglaševalcev) z nami
sodeluje že več kot 7 let.

IZDAJATELJ: Vaš profit d.o.o.: + 386 (0)40 217 018 I info@vas-profit.si

