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Zunanje
oglaševanje

OGLAŠEVANJE
NA FASADAH
Prednosti za oglaševalce:

• prestižne, ekskluzivne lokacije v mestnih 
središčih, nakupovalnih centrih in ob 
mestnih vpadnicah; 

• nadstandardne dimenzije oglasov na 
fasadah zagotavljajo visoko opaznost; 

• velika frekvenca vozil in dobra vidnost 
oglasov;

• visoka kakovost tiska na PVC-platno; 
• vidnost 24 ur na dan.
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EKSKLUZIVNE OGLASNE 
POVRŠINE V TRGOVSKIH CENTRIH

OGLASI NADSTANDARDNIH 
DIMENZIJ V MESTNIH SREDIŠČIH



Najem bigboard panojev dimenzije 
12 x 5 m ob ljubljanski obvoznici in celotnem 
avtocestnem križu.

Zakaj oglaševati
na bigboard panojih?

• nacionalna pokritost;
• ekskluzivne lokacije ob avtocestnem križu 

in ljubljanski obvoznici;
• oglas izstopa, saj je v okolju, kjer ni 

zasičenosti z oglasnimi površinami;
• izredno učinkovito nagovarjajo predvsem 

mobilno in delovno aktivno populacijo; 
• so idealni za usmerjanje na želene izvoze, 

kjer se nahaja vaša poslovalnica;
• primerni so za kratkoročne kampanje ali 

dolgoročni zakup;
• zaradi standardne velikosti 12 x 5 m (60 

m2) lahko oglasno PVC-platno premikamo 
po različnih lokacijah.

BIGBOARD
PANOJI OB 

AVTOCESTAH
kupce pripeljemo 

do vaših vrat ...
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JUMBO 
PANOJI
Mreža jumbo panojev 4 x 3 m vam 
zagotavlja opaznost ob vpadnicah v 
mestno središče. 

Zakaj oglaševati na jumbo panojih?
• nahajajo se ob vpadnicah v mestna 

središča, zato zagotavljajo odlično 
vidnost;

• izbor lokacij, ki so za vas strateškega 
pomena;

• jumbo panoji so primerni za 
kratkoročne kampanje ali dolgoročen 
zakup;

• lahko služijo kot usmerjevalni panoji;
• možnost oglasov 8 x 3 m, ki povečajo 

opaznost sporočila.
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GRADBIŠČNE ZAVESE
Gradbiščne zavese predstavljajo atraktiven način oglaševanja in poskrbijo za zaščito 
okolice v času prenove in gradnje različnih objektov. 

Zakaj so odlična izbira za vas?
• So ene od največjih površin na področju zunanjega oglaševanja; 
• omogočajo visoko vidnost in opaznost oglasnega sporočila; 
• ogromne oglasne površine popestrijo urbana središča in pritegnejo poglede številnih 

mimoidočih.
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PROJEKTI PO MERI!
Za vas poiščemo ustrezne lokacije in izdelamo 
oglas po meri. Naj bo to oglas v obliki produkta 

ali naj bo povezan z vsebinskim kontekstom 
podjetja, sprejmemo vsak izziv!



AMBIENTALNI 
MEDIJI
Vidi panoji B2 (50 x 70 cm) in Vidi kartice 
se nahajajo na priljubljenih lokacijah v 
večjih mestih po Sloveniji (npr. ob vhodih 
ali izhodih stavb, na hodnikih, ob oglasnih 
deskah in na drugih vidnih mestih).
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KJER KLASIKA NE DELUJE
Želite do svojih potencialnih kupcev pristopiti na inovativen način in zagotoviti, da si bodo 
vaše sporočilo zapomnili? 
Nudimo vam pripravo in pomoč pri izvedbi inovativnih oglaševalskih akcij.



Z oglaševanjem na Googlu boste svoje 
oglase prikazali samo tistim, ki se zanimajo 
za vaše izdelke oziroma storitve.

Na enostaven in cenovno najbolj ugoden 
način boste v trenutku dosegli več kot 
700.000 Slovenk in Slovencev.

Vašo blagovno znamko spremenimo v 
učinkovito vizualno sporočilo, ki bo pritegnilo 
pozornost ljudi in naredilo dober vtis.

Spletno stran, ki bo privlačna in prodajno 
naravnana, vam izdelamo po ugodni ceni, 
učinkovito, strokovno in v kratkem času.01 02 03 04
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GOOGLE OGLAŠEVANJE
Oglašujte na prvi strani najboljšega iskalnika 

na svetu. Privabite nove potencialne stranke in 
povečajte prodajo!

Več na: www.lmdigital.si

FACEBOOK OGLAŠEVANJE
Facebook oglaševanje je trenutno med najbolj 

aktualnimi oblikami spletnega oglaševanja. 
Povežite se z svojimi strankami!

Več na: www.lmdigital.si

OBLIKOVANJE
Grafi čno oblikovanje v skladu s sodobnimi 

smernicami v svetu oblikovanja, ki jih 
vpletemo v vašo končno grafi čno podobo.

Več na: www.lmdigital.si

SPLETNE STRANI
Izdelavo svoje spletne strani zaupajte ekipi 
strokovnjakov in si zagotovite kakovostno 

spletno predstavitev svojega podjetja.

Več na: www.lmdigital.si



PROMETNA SIGNALIZACIJA 
ZA OBČINE

• izdelava prometnih študij (elaboratov), 
pridobivanje ustreznih dovoljenj, izdelava 
signalizacij in nosilcev z atestiranimi 
materiali; 

• vzdrževanje in zavarovanje 
usmerjevalnih tabel ter odstranjevanje 
stare neustrezne prometne signalizacije. 

PROMETNA SIGNALIZACIJA 
ZA PODJETJA

• trženje komercialnih vsebin in oglasnega 
prostora (komercialne usmerjevalne 
lamele, obešanke, panoji, transparenti);

• odlična usmerjevalna funkcija, 
usmerjevalne table kupca pripeljejo do 
vaših vrat, povečanje prepoznavnosti 
podjetja in dobra vidnost.

OBEŠANKE NA DROGOVIH 
JAVNE RAZSVETLJAVE

• dvostranska oglasna površina; 
• pokritost na območju vpadnic v mesto, 

centra mesta in peš cone;
• usmerjevalna funkcija;
• vidnost 24 ur na dan.
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TRŽENJE
V sodelovanju s poslovnimi partnerji izvajamo 

oglaševanje prek različnih medijev: 
na televiziji, radiu, v tiskanih medijih, na roto 
panojih, avtobusih mestnega in primestnega 
prometa, panojih v zdravstvenih domovih ter 

drugih medijih.

Prednosti zakupa medijev pri nas so ugodnosti, ki 
vam jih ponujamo ob zakupu več medijev hkrati.

KONTAKTI
Pokličite nas na 01/ 282 22 64 

ali nam pišite na 
info@lineamedia.si 

in pripravili vam bomo ponudbo po vaši meri!

USMERJEVALNI SISTEMI
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Abanka d.d.
Adria Airways d.d.
Adriatic Slovenica d.d.
Airabela d.o.o.
AMZS d.d.
AS Domžale d.o.o.
ASPN d.o.o.
ATE Globalis d.o.o.
Bauhaus d.o.o.
Baumax d.o.o.
Bordax d.o.o.
Beiersdorf d.o.o.
BK Studio d.o.o.
Bohinj Park Hotel d.o.o.
Braun d.o.o.
BTC d.d.
Comshop d.o.o.
C&A d.o.o.
Dnevnik d.d.
Društvo onkoloških bolnikov
Droga Kolinska d.d.
Energos d.o.o.
Eurosport trade d.o.o. / GEOX
Engrotuš, d.d.
Farmicom d.o.o.
Festival Ljubljana
Futura DDB d.o.o.
Gambit trade d.o.o.
Gea College d.d.
Gledališče Glej
Grawe d.d.
Grey Ljubljana d.o.o.
H&M
Harvey Norman Trading d.o.o.
Hofer trgovina d.o.o.
Hotel Mons d.o.o.
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
Infonet Media d.d.
Inotherm d.o.o.
Interexport d.o.o.
Isospan GmbH

Istenič d.o.o.
Izi mobil d.d.
Jeruzalem Ormož d.o.o.
Josef Manner d.o.o.
Kia Motors Adria Group d.d.
Kolosej d.o.o.
Lidl d.o.o. k.d.
Linea Snella co. d.o.o.
Loterija Slovenije d.d.
Magistrat International d.o.o.
Malalan d.o.o.
Maridis d.o.o.
Mars Music d.o.o.
Mayer McCann d.o.o.
McDonalds Slovenija d.o.o.
Media Pool d.o.o.
Media Publikum d.o.o.
Medialog d.o.o.
Medovernet
Mercator d.d.
Merkur d.d.
Mladinska knjiga založba d.d.
Mobitel d.d.
Moje delo d.o.o.
Mestne revije d.o.o.
Napovednik d.o.o.
Nevtron & Company d.o.o.
Novartis Pharma Services Inc.
Nova KBM d.d.
Obi d.o.o.
Orbico d.o.o.
Omnicom Media Group d.o.o
Pan d.o.o.
Panteon College d.o.o.
Pivovarna Laško d.d.
Pivovarna Union d.d.
Porsche Slovenija d.o.o.
Pristop d.o.o.
Pristop Media  d.o.o.
Proevent d.o.o.
Publicis d.o.o.

Renault Nissan Slovenija, d.o.o.
RGL d.o.o.
Rudnidis, d.o.o.
Salomon d.o.o.
Semenarna Ljubljana
Si.Mobil d.d.
SiTi teater d.o.o.
SKB Banka d.d.
Sledenje d.o.o.
Slovenska Filharmonija
SNG Maribor
Sony
Studio Marketing JWT Ljubljana d.o.o.
Studio Moderna d.o.o.
Spar Slovenija d.o.o.
STC Stari Vrh d.o.o.
Steklarna Rogaška d.d.
Supernova
SVEA d.d.
SVS Šport d.o.o.
Špas teater
Telekom Slovenije d.d.
Telemach d.o.o.
Terme Snovik d.o.o.
Terme Topolšica d.o.o.
Tomas Sport 2 d.o.o.
Transformacija d.o.o.
TV3 Agencija Medias d.o.o.
URSA Slovenija d.o.o.
Vitanest d.o.o.
Vodik d.o.o.
Volenik d.o.o.
Votan Leo Burnett d.o.o.
Zavarovalnica Triglav d.d.
Zenith Optimedia d.o.o.
Zepter d.o.o.
Zlatarna Celje d.d.
Zobec d.o.o.
Živex d.o.o.
2 A.M., d.o.o. / Volvo
in še mnogi drugi ...

RAZISKAVE
Na podlagi dolgoletnih izkušenj za vas 
izvajamo: 

• kvantitativne raziskave;
• kvalitativne raziskave oz. globinske intervjuje;
• fokusne skupine in telefokus;
• metodo opazovanja skriti kupec (mystery 

shopper);

in omogočamo:
• predtestiranje kampanj;
• vpogled v dogajanje na določenem tržišču; 
• aktualno primerjavo s konkurenco, ki vam 

omogoča, da izpostavite in povečate svoje 
konkurenčne prednosti; 

• merjenje vpliva in učinkovitosti postavitve 
izdelkov in oglaševanja.

Zaupajo nam:


