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HIGH.SI - LIGHT PLAKAT 

Izkoristite napredne oglaševalske tehnologije 

Cenovno ugodno, ogromen doseg, hitro vračilo investicije v oglaševanje

HIGH LIGHT PLAKATI SPREMINJAJO OBSTOJEČO PRAKSO 

PONUJAMO PRILAGODLJIVOST TER UGODNOSTI ZA LETNE PAKETE OGLAŠEVANJA

Light Plakat HIGH je 
inovativna osvetljena
oglasna površina.

Gre za oglaševalski 
pristop, ki omogoča, 
da je vaš oglas 
osvetljen in prikazan 
na veliki stekleni 
oglasni površini.

Izjamna lokacija.

Izjemna frekvenca pešcev.
izjemna frekvenca vozil.
Izjemna frekvenca avtobusov.

Izjemno frekventno križišče 
(Mlinska – Partizanska – Meljska)

Lokacija: Mlinska 1 – Maribor Center  
ob veliki uri pri vhodu na 
glavno avtobusno postajo Maribor



LIGHT PLAKATI: OB MESTNI VPADNICI,  TOP LOKACIJA, IZJEMNA FREKFENCA VIDNOSTI

� LJUBLJANA  

� GRAZ (AVSTRIJA)  



IZJEMNA LOKACIJA

Light Plakati na Avtobusni postaji Maribor
Maribor center 

Mesto ima  95.000 prebivalcev in 

veliko število dnevne študijske, 

delovne in upravne migracije.

Mlinska 1 - Avtobusna postaja 

Maribor - tik ob veliki uri pri vhodu

Križišče Partizanske z Mlinsko in 

Meljsko cesto

Plakati so v vidnem polju pešcev, 

ki prihajajo na avtobusno in 

železniško postajo

Križišče velja za enaga 

najfrekventnejših v centru mesta 

•  na vpadnici, 368 metrov od 

avtocestnega uvoza - izvoza 

“Maribor center”

•  95 metrov od glavnega 

železniškega kolodvora

•
  

67 metrov do Okrajnega sodišča 

Maribor

•  le nekaj metrov od peš cone v centru 

Maribora 

Z VESELJEM VAS SPRJMEMO NA OGLED POZICIJ LIGHT PLAKATOV TER NA DOŽIVETJE ŽIVAHNOSTI LOKACIJE



DIMENZIJE 

Dimenzije oglaševalskih površin

Možnost zakupa enega, dveh 
ali več plakatov sočasno

Sestavite poljuben Light Plakat 
mega velikosti glede na  

Formati za izdelavo backlight medijev:

•  PDF, CDR, JPEG, JPG, GIF, ...
  

Dostava materialov:

•  Vsa gradiva za objavo posredujete na e-pošto info@high.si
•  24/7 tehnična podpora na telefonski številki 03 17 66 000   

Izvajalec storitve:

Prefekt, intelektualne storitve d.o.o.
Mlinska ulica 1, Maribor, www.prefekt.si

Light plakat od 

 

124 x 174 cm 

Jumbo light plakat: sestavljanka štirih vzporednih light plakatov 

124 x 227 cm 

glede na razpoložljive kapacitete

Mega jumbo light plakat: sestavljanka osmih (2 x štirih) light plakatov 

razpoložljive pozicije



CENIK OGLASNEGA PROSTORA 

Cenik

•   dodatne ugodnosti za letne zakupe 

  

Pišite na info@high.si ali pokličite 031766000 in zahtevajte najugodnejšo ponudbo.

E-plakat: 6 EUR na dan 

  

  

•       10 EUR € montaža / demontaža / light plakat

•       19 EUR tisk in konfekcioniranje oglasnega medija / kvadratni meter  

•    19 EUR usklajevanje / redimenzioniranje obstoječega oglasa  

•  19 - 150   EUR obikovanje designa za light plakat (po željah naročnika)

Doplačila: Popusti in ugodnosti:

Izhodiščne cene so informativne in se lahko prilagajajo povpraševanju.  Cene ne vsebujejo ddv.  Naročnik odgovarja za vsebino oglasnega sporočila. V primeru a izpada sistema tehničneg

nadomestimo vse neobjavljene oglase x 2.  Pogoji se lahko spreminjajo. Aktualne akcije in pogoji so objavljeni na www.high.si.

40 EUR na teden 

1600 EUR na leto
150 EUR na mesec 

•   dodatne ugodnosti za zakupe 4 ali več pozicij  •  dodatne ugodnosti pri montaži / demontaži  

•       4 x letno brezplačna montaža / demontaža oglasnih medijev pri letnem zakupu 

•       50% popust na tisk in konfekcioniranje oglasnih medijev pri letnem zakupu   

•    Brezplačno 1 x mesečno zunanje čiščenje oglasnih stekel   

•    Do -90% ugodnosti na digitalne storitve in storitve deljenja letakov  
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www.high.si 

info@high.si

Prefekt, intelektualne storitve d.o.o.

Mlinska ulica 1, 2000 Maribor

03 17 66 000

www.prefekt.si
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