
CENIK
bolha.com trgovine in povezanih produktov



Splošne 
kategorije

ŠT. OGLASOV CENA

1* 19,90 €

2-5 40,90 €

6-50 54,90 €

51-150 74,90 €

151-300 94,90 €

301-500 119,90 €

nad 500** + 80,00 €

Možnost zakupa bolha.com trgovine

Cene ne vsebujejo DDV.
*Zakup je možen samo ob predplačilu.
**Za vsakih dodatnih 500 malih oglasov. Možno je zakupiti tudi le dodatnih 250 malih oglasov v kategoriji Nepremičnine za +20,00 € in v ostalih kategorijah ter kategoriji 
Turizem za + 50,00 €. Uporaba več uporabniških imen je mogoča proti plačilu. 
***Pridržujemo si pravico do omejitve zgornjega števila oglasov v skladu s skrbjo za dobro uporabniško izkušnjo in zagotavljanjem učinkovitosti oglaševanja na bolha.com.

Za 1 mesec 
že od

19,90 €

Kategorija 
Nepremičnine

ŠT. OGLASOV CENA

1* 19,90 €

2-5 34,90 €

6-50 42,90 €

51-150 59,90 €

151-300 69,90 €

301-500 89,90 €

nad 500** + 30,00 €

Kategorija 
Turizem

ŠT. OGLASOV CENA

1* 24,90 €

2-5 49,90 €

6-50 69,90 €

51-150 89,90 €

151-300 119,90 €

301-500 139,90 €

nad 500** + 99,90 €

Kategorija 
Avto-moto

ŠT. OGLASOV CENA

1* 19,90 €

2-5 34,90 €

6-50 42,90 €

51-150 59,90 €

neomejeno*** 69,90 €



Dodatne oblike 
oglaševanja

Self service 
oglaševanje

SUPER TRGOVINA

Kategoriji Avto-moto in Nepremičnine 49,00 € / teden**

Ostale kategorije 19,00 € / teden**

SUPER OGLAS

Vse kategorije 19,00 € / teden**

IZPOSTAVLJENA BOLHA.COM TRGOVINA

Vse kategorije 44,90 € / mesec**

TOP TRGOVINA

Vse kategorije 118,00 € / 1 mesec ali 100.000 prikazov***

PONUDBA TEDNA NA BOLHA.COM

bolha.com vstopna stran 299,90 € / mesec**

IZPOSTAVLJEN OGLAS

Vse kategorije 1,41 € / dan*

SKOK NA VRH

Kategorije Poslovna oprema, 
Stroji in orodja, Gradnja, Dom, 
Kmetijstvo in Gozdarstvo

0,50 € / skok*

Ostale kategorije 0,25 € / skok*

* Cena vsebuje DDV.
** Cena ne vsebuje DDV.
*** 1 mesec ali 100.000 prikazov - kar bo prej doseženo. Cena ne vsebuje DDV. 
**** Cena ne vsebuje DDV. Zakup možen samo ob predplačilu. Maksimalen zakup na pravni subjekt je 20 enot na mesec.

Promocija na bolha.com 
Facebook profilu

DNEVNA IZPOSTAVITEV  
NA FB BOLHA.COM PROFILU

Poslovni uporabniki  
(brez dodatnih izpostavitev)

1,50 € / oglas****

PIN ON TOP OBJAVA  
NA FB BOLHA.COM PROFILU

7 dnevna izpostavitev vsebine 
po izbiri naročnika

500,00 €****

IZPOSTAVLJEN TRGOVEC IN PIN ON TOP  
OBJAVA OGLASA NA FB BOLHA.COM PROFILU

7 dnevna izpostavitev oglasa 
na bolha.com ali  
profila trgovca na bolha.com

50,00 €****



Oglasne  
pozicije



bolha.com trgovina je osnovna predstavitev ponudbe 
trgovca na bolha.com.

� omogoča prikaz vašega nabora izdelkov ali storitev v 
obliki malih oglasov na spletnem mestu bolha.com

� z bolha. com trgovino ustvarite lastno predstavitveno 
stran z logotipom, kontaktnimi podatki podjetja in 
vanjo vnesete male oglase za vaše izdelke  
oz. storitve

� mali oglasi se prikazujejo v ustreznih kategorijah in 
med rezultati iskanja

bolha.com trgovina

Za 1 mesec 
že od

19,90 €



Super oglas

Če želite prodati še hitreje, izberite Super oglas!
Super oglas je prikazan v kategoriji* in podkategoriji, v kateri 
je oglas objavljen, ter na prvi strani bolha.com. Na poziciji se 
prikazujejo 3 naključno izbrani Super oglasi.

� več ogledov oglasa

� oglas se prikazuje tudi na prvi strani bolha.com

* V kategorijah Nepremičnine in Avto-moto je ta prostor 
ekskluzivno namenjen poslovnim uporabnikom..

19,00 €
na teden 

+ DDV



Super trgovina

Izpostavite vaš logotip ali drugo kreativo na prvi strani 
kategorije, v kateri prodajate.
S klikom logotipa kupci vstopijo v vašo trgovino na portalu 
bolha.com, kjer takoj vidijo celotno ponudbo.*

� izpostavitev vašega logotipa

� več ogledov oglasa

* V kategorijah Nepremičnine in Avto-moto je ta prostor ekskluzivno namenjen le Super trgovinam, 
v ostalih kategorijah se izmenjuje s Super oglasi.

19,00 €
na teden + DDV 

v ostalih kategorijah

49,00 €
na teden + DDV 

v kategorijah: 
Avto-moto in 
Nepremičnine



Povečajte vašo prepoznavnost s Top trgovino! 
Vaša ponudba se bo prikazovala na levi strani v posamezni 
kategoriji in vseh podkategorijah na bolha.com. Izpostavitev 
zajema: Logotip vašega podjetja s povezavo na vašo bolha.com 
trgovino, do štirje izbrani oglasi iz vaše bolha.com trgovine in 
povezava na spletno stran vašega podjetja, 100.000 prikazov ali 
en mesec (kar bo prej doseženo).

� povezava na vašo bolha.com trgovino

� povezava na spletno stran vašega podjetja

� izpostavitev vašega logotipa

Top trgovina

118,00 €
100.000 prikazov ali en mesec 

(kar bo prej doseženo) 
+ DDV



Izpostavljena bolha.com trgovina

Bodite na najvidnejši poziciji. Bodite na vrhu.
Umeščeni boste na vrh seznama oglasov v posamezni 
kategoriji. Vaš logotip in trije naključno izbrani oglasi 
iz vaše ponudbe se bodo prikazovali na vrhu seznama 
oglasov v posamezni kategoriji in podkategorijah, kjer 
je oglas objavljen. Vaša ponudba bo imela večji doseg, 
hkrati pa boste pridobili še na prepoznavnosti.

� na vrhu seznama oglasov

� prikaz vašega logotipa in 3 oglasov iz vaše trgovine

44,90 €
na mesec 

+ DDV



Ponudba tedna na bolha.com

Predstavite svojo akcijsko ponudbo na atraktivni poziciji. Vaš
oglas bo viden na vstopni strani bolha.com. Idealno za 
predstavitev vašega izdelka z visokim popustom.

� atraktivno oglasno mesto

� na voljo štiri oglasna mesta

� povezava na predstavitveno stran produkta na bolha.com 
in na vašo spletno stran

299,90 €
na mesec 

+ DDV



Izpostavljen oglas

Želite, da je vaš mali oglas večkrat ogledan od običajnih 
malih oglasov? Izberite Izpostavljen oglas! 
Vaš oglas bo umeščen na eno izmed prvih pozicij v izbrani 
kategoriji in se bo od ostalih razlikoval po drugačni barvi ozadja. 
Ne bodo ga prehitevali na novo objavljeni oglasi!

V kategorijah Avto-moto in Nepremičnine je prikazanih največ 
9 oglasov, v ostalih kategorijah pa največ 6 oglasov.

Možen je dnevni, tedenski ali mesečni zakup.

�	v povprečju 6-krat več ogledov v primerjavi z  
»običajnimi« oglasi

� na vrhu seznama oglasov

* Cena vsebuje DDV.

1,41 €
na dan*



Skok na vrh

Skok na vrh vam omogoča, da oglas dvignete na vrhu seznama 
oglasov v kategoriji in podkategoriji, v kateri je bil objavljen.
Vaš oglas bo ostal na prvem mestu do objave novega oglasa. 
Lahko ga izkoristite večkrat in kadarkoli želite. Vaši oglasi se po 
objavi pomikajo po seznamu navzdol, saj se na bolha.com vsak 
dan objavi več tisoč novih oglasov. Storitev vam omogoča, da 
svoje oglase ponovno postavite na vrh organskih oglasov in s 
tem omogočite, da bo vaš oglas hitreje opažen..

� na vrhu seznama organskih oglasov

� že od 0,25 € na skok

* Cena vsebuje DDV.

0,25 €
v ostalih 

kategorijah*

0,50 €
v kategorijah:  

Poslovna oprema, 
Stroji in orodja, Gradnja, 

Dom, Kmetijstvo in 
Gozdarstvo*



Promocija na bolha.com Facebook profilu

Izkoristite nov način promocije vaše blagovne znamke 
na Facebook profilu bolha.com z več kot 100.000 všečki!
Predstavite vašo bolha.com trgovino na Facebooku. 
Po dostopnih cenah si lahko zagotovite večji doseg in 
prepoznavnost vaše blagovne znamke.

� hiter doseg novih uporabnikov

� promocija vaše bolha.com trgovine

Vaš prostor

1,50 €
na oglas za poslovnega uporabnika brez dodatnih izpostavitev za 
dnevno izpostavitev na FB bolha.com profilu

500,00 €
7 dnevna izpostavitev vsebine po izbiri naročnika za 
Pin on TOP objavo na FB bolha.com profilu

50,00 €
7 dnevna izpostavitev oglasa na bolha.com ali profila trgovca na bolha.com za 
Izpostavljenega trgovca in Pin on TOP objavo oglasa na FB bolha.com profilu

* Cena ne vsebuje DDV. Zakup možen samo ob predplačilu. 
Maksimalen zakup na pravni subjekt je 20 enot na mesec.
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