2. Žurnalova
spletna avkcija!
Žurnalova spletna avkcija je odlična priložnost za vsa podjetja, ki želijo
na učinkovit način povečati svojo prepoznavnost in razširiti krog kupcev.

Kaj je spletna avkcija?

Uspehi 1.
Žurnalnove
spletne avkcije:
1.208 uporabnikov
110 prodajalcev

Avkcija!
667 ponujenih izdelkov
Oglejte si
1. žurnalovo spletno avkcijo na
www.zurnal24.si/avkcija2009

Žurnal media vam ponuja dobro podprt nastop s pomočjo obsežnega
storitvenega paketa. Vsi izdelki in podjetja dobijo v času trajanja avkcije
močno promocijo prek različnih kanalov v tisku in na spletu.

AVKCIJSKI
KATALOG

Katalog ima najmanj
32 strani, vsebuje
barvne fotografije vaših
izdelkov ter logotip in
naslov vašega podjetja
in ima naklado več kot
400 tisoč. Priložen je
celotni nakladi najbolj
branega slovenskega
dnevnega časopisa
Žurnal24 in sobotnemu
Žurnalu.

AVKCIJSKI
PORTAL
NA SPLETU

Na naslovu www.
zurnal24.si/avkcija
dobi vsak izdelek
svoj prostor, ki
vsebuje povezavo
do spletne strani
vašega podjetja,
logotip in naslov
vašega podjetja ter
sliko in opis vašega
izdelka.

OGLAŠEVANJE
AVKCIJE S STRANI
ŽURNALA MEDIE

Avkcija in s tem prodaja
vaših izdelkov je močno
oglaševalsko podprta:
- dnevnik Žurnal24
• 259.000 bralcev
• Tednik Žurnal
• 357.000 bralcev
-Portal www.zurnal24.si
• 583.000 obiskovalcev
- Ostali mediji

Če želite sodelovati na 2. Žurnalovi spletni avkciji, sledite naslednjim
korakom.

1.

Z našo ekipo vzpostavite stik prek elektronske pošte ali telefonske številke.

Med spletno avkcijo lahko obiskovalci spletnega portala izdelke kupijo po do
50 odstotkov nižji ceni, na licitaciji pa zmaga ponudnik z najvišjo ponudbo. Ta
po plačilu Žurnalu medii prejme certifikat, s katerim pri prodajalcu prevzame
izdelek. Prodajalec v zameno za prodani izdelek prejme dobroimetje v višini
maloprodajne cene za oglas iz palete možnosti oglaševanja v medijih Žurnala
medie.

Kaj ponuja
žurnal media?

Kako sodelovati?

Vaša korist
Oglaševanje
Po plačilu najvišje ponudbe lahko dobroimetje unovčite za nadaljnje oglaševanje v
najbolj branem slovenskem časopisu Žurnal24, v enem izmed najbolj branih tednikov
Žurnalu in na najbolj branem slovenskem časopisnem portalu www.zurnal24.si.

2.

Naš prodajni predstavnik vam bo avkcijo
podrobneje predstavil in se z vami dogovoril za
sestanek.

3.

Majhen trud
Vi izberete izdelke, ki jih želite ponuditi na avkciji, za vse drugo poskrbi Žurnal media.

Brez tveganja
Cenovno tveganje nosi Žurnal media, saj prejmete oglasno dobroimetje v celotni maloprodajni vrednosti prodanih izdelkov.

Še

2

Žurnal media z vašim podjetjem sklene
dogovor, na podlagi katerega se udeležite
avkcije

Pridobivanje strank
Zaradi udeležbe na avkciji postanejo na vaše podjetje pozorne stranke iz vse Slovenije. Poleg
tega izdelke pred nakupom na avkciji želijo preveriti, po avkciji pa morajo kupljeni izdelek pri
vas tudi prevzeti, zato vas obiščejo v vaši trgovini oziroma na sedežu vašega podjetja.

avkcija@zurnal24.si
051 416 416

4.

dni

V pogodbi navedite
e-naslov tistega, ki bo v
vašem podjetju zadolžen
za avkcijo.

Sledi izbira artiklov, ki jih želite ponuditi
na spletni avkciji.
Čeprav omejitev praktično ni,
je izbira izdelkov zelo
pomembna.

