


Tovrstna oblika oglaševanja 
postaja nepogrešljiv as v rokavih 
snovalcev najučinkovitejših in 
najprivlačnejših oglaševalskih 
ter trženjskih kampanj, saj 
ponuja brezmejne priložnosti 
za kreativno promocijo 
blagovnih znamk in inovativno 
predstavitev najrazličnejših 
storitev in produktov.

V Evropi in svetu je 
zunanje digitalno 
oglaševanje močno 
v porastu. Investicije 
v digitalno zunanje 
oglaševanje naj bi po 
napovedih nekaterih 
marketinških 
strokovnjakov kmalu 
presegle investicije v 
tradicionalno zunanje 
oglaševanje. Tem 
smernicam sledimo 
tudi v Sloveniji.



Zakaj oglaševati na digitalnih velikanih TSmedia?

ATRAKTIVNOST, 
OPAZNOST,

VPADLJIVOST

SPOSOBNOST UJETI
IN ZADRŽATI
POZORNOST

POPOLNA
FLEKSIBILNOST 

Ob vsesplošni poplavi oglasov so 
zunanji digitalni zasloni zmagovalci v 
boju za pozornost uporabnika. Zaradi 
njihove izstopajoče podobe, velikosti, 
in dinamične atraktivne slike jih je 
skoraj nemogoče spregledati. 

Zunanji digitalni zasloni ljudi 
nagovarjajo v njihovem vsakdanjem 
okolju, v trenutkih, ko so za to najbolj 
dovzetni, saj njihova pozornost takrat 
ni razpršena med druge vsebine in 
medije, zato jo je lažje ujeti. Ker oglasa 
ni mogoče zapreti ali ga prevrteti 
naprej, pozornost uporabnika lahko 
zadržijo tudi dlje časa. 

Omogočajo hitro spreminjanje 
in menjavanje vsebin ter njihovo 
prilagajanje trenutku in lokaciji. V 
primerjavi s klasičnimi reklamnimi 
panoji lahko na digitalnih istočasno 
povsem preprosto in hitro na isti 
lokaciji izmenjujete več različnih 
oglasov.



STROŠKOVNA
IN ČASOVNA

UČINKOVITOST

KREATIVNI IN 
“PAMETNEJŠI”

OGLASI 

Oglaševanje na digitalnih zaslonih 
prinaša nižje stroške vzdrževanja 
in produkcije, saj odpadejo stroški 
tiska, namestitve in odstranitve, ki jih 
zahtevajo klasični oglasni panoji, in s 
tem tudi dober del časovnega vložka.

Digitalni zasloni podpirajo 
najrazličnejše formate, kot 
so videi, slike, animacije, ter 
ponujajo neskončno možnosti 
za ustvarjanje posebnih učinkov, 
kreativnih, inovativnih, dinamičnih 
in interaktivnih vsebin in podob, ki 
pritegnejo še tako zahtevno oko. 



TSmedia ima v
svoji mreži že

24 velikanov.

Naš največji 
zaslon meri kar

55,30 m2.

Naši velikani so že 
osvojili 7 mest
po Sloveniji.

Mesto z največjim
številom velikanov je

Ljubljana. Tam
jih stoji 11.

S posameznim
velikanom TSmedia

lahko dnevno 
doseže do 

58.800 ljudi.



ZAGOTAVLJAMO
NACIONALNO

POKRITOST

Ta hip družina velikanov 
TSmedia šteje 24 članov, ki so 
razporejeni po sedmih različnih 
mestih na območju vse Slovenije. 
V kratkem pa se jim bodo pridružili 
še novi velikani na novih lokacijah. 
Tako boste lahko s svojimi oglasi 
prisotni po vsej Sloveniji.

DOSEGAMO
VELIKO ŠTEVILO
RESPONDENTOV

Zunanji digitalni zasloni stojijo 
na najpomembnejših mestnih 
vpadnicah in najfrekventnejših 
lokacijah mest, zato zagotavljajo 
veliko število respondentov.
S posameznim digitalnim 
velikanom TSmedia jih  lahko 
dnevno dosežete od 31.500 do 
58.800.

UPORABLJAMO
NAJSODOBNEJŠO

TEHNOLOGIJO

V podjetju TSmedia se ves 
čas trudimo stopati v korak 
z najnovejšimi digitalnimi 
smernicami, zato zaslone redno 
posodabljamo. Pred nedavnim 
so veliko posodobitev doživeli 
trije velikani v ljubljanskem 
nakupovalnem središču BTC, v 
novi podobi pa so pravkar zasijali 
tudi velikani v centru Ljubljane, na 
Emoniki, Tržaški cesti, Celovški, 
Šubičevi in Šestici.



Najpomembnejše posodobitve nekaterih naših
velikanov v zadnjem obdobju:

nova
zaslonska

oprema

boljša svetilnost
in večja svetilna 
prilagodljivost

izboljšana ločl-
jivost za kar 125 

odstotkov

boljša kakovost 
zaslonskih prkazov

naprednejša 
LED-tehnologija



Družina digitalnih Velikanov TSmedia 
velja za eno od najvidnejših mrež 
zunanjih digitalnih zaslonov v regiji. 
Ta hip šteje 24 velikanov, ki stojijo 
na najatraktivnejših in najbolj 
prometnih lokacijah po vsej 
Sloveniji, v bližnji prihodnosti pa se 
jim bodo pridružili še novi.

Tako vašim oglasom omogočamo
nacionalno pokritost in prisotnost po vsej državi.

Vseslovenska
mreža
digitalnih
velikanov



NOVA GORICA
1 VELIKAN

KOPER
4 VELIKANI

BREZOVICA
1 VELIKAN

LJUBLJANA
11 VELIKANOV

CELJE
2 VELIKANA

MARIBOR
3 VELIKANI

MURSKA
SOBOTA

2 VELIKANA



LJUBLJANA
LJUBLJANA

CENTER



EMONIKA LOKACIJA:

Digitalni velikan stoji na najprometnejšem križišču v 
Ljubljani, med Tivolsko cesto, Slovensko cesto, Dunajsko 
cesto in Trgom Osvobodilne fronte. Njegova lega v 
strogem središču mesta, v neposredni bližini glavnega 
postajališča Ljubljanskega potniškega prometa – 
Bavarski dvor, glavne železniške postaje ter glavne 
avtobusne postaje medkrajevnega prometa, in njegova 
velikost mu zagotavljata izjemno visoko izpostavljenost 
velikemu številu mimoidočih.

VELIKOST ZASLONA:
55,30 m2

DNEVNI DOSEG:
42.000 vozil oz. 58.800 
respondentov



TRŽAŠKA LOKACIJA:

Drugi največji velikan stoji pri zahodnih vratih 
v Ljubljano, na koncu Tržaške ceste, ene najbolj 
prometnih cest v Ljubljani, v neposredni bližini središča 
mesta. Z vsebino na zaslonu boste nagovorili vse tiste, 
ki v Ljubljano vstopajo prek Tržaške ceste, saj je zaslon 
na križišču Tržaške, Aškerčeve in Tivolske ceste ter Trga 
mladinskih delovnih brigad.

VELIKOST ZASLONA:
44,24 m2

DNEVNI DOSEG:
38.000 vozil oz. 53.200 respondentov



ŠESTICA LOKACIJA:

Zaslon stoji na Trgu Ajdovščina, na začetku peš cone 
na Slovenski cesti. Množica čakajočih na postajališču 
Ljubljanskega potniškega prometa omogoča 
oglaševalcu nadpovprečno dolgo izpostavljenost 
posameznikov vsebinam na tem zaslonu.

VELIKOST ZASLONA:
18,43 m2

DNEVNI DOSEG:
31.500 respondentov



ŠUBIČEVA LOKACIJA:

Velikan stoji na elitni lokaciji v ožjem središču Ljubljane, 
na križišču Šubičeve ulice in Slovenske ceste, nasproti 
Kongresnega trga. Postavljen je v neposredno bližino 
najbolj frekventnega postajališča mestnega potniškega 
prometa, ob začetku peš cone v strogem središču 
Ljubljane, zato omogoča učinkovit nagovor velikega 
števila mimoidočih.

VELIKOST ZASLONA:
18,43 m2

DNEVNI DOSEG:
33.000 respondentov



CELOVŠKA – TIVOLI LOKACIJA:

Pri severnih vratih v Ljubljano, tik pred vstopom v 
mestno središče, v bližini Hale Tivoli je nameščen 
zaslon, ki ustrezno nagovarja vse tiste, ki v središče 
mesta prihajajo po Celovški cesti, eni glavnih vpadnic v 
središče mesta.

VELIKOST ZASLONA:
13,82 m2

DNEVNI DOSEG:
42.000 vozil oz. 58.800  
respondentov



CELOVŠKA – OBRTNO-PODJETNIŠKA 
ZBORNICA SLOVENIJE (OZS)

LOKACIJA:

Zaslon je na stavbi Obrtno-podjetniške zbornice 
Slovenije. Odlično nagovarja voznike in mimoidoče, ki se 
po Celovški cesti iz središča Ljubljane premikajo v smeri 
Šiške, Podutika, Šentvida, Vižmarij oziroma Gorenjske.

VELIKOST ZASLONA:
27,65 m2

DNEVNI DOSEG:
42.000 vozil oz. 58.800  
respondentov



DUNAJSKA CESTA –
GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE

LOKACIJA:

Digitalni velikan je 200 metrov oddaljen od Emonike. 
Stoji ob Dunajski cesti, neposredno ob osrednjem 
sejemsko-prireditvenem prostoru v Ljubljani.

VELIKOST ZASLONA:
30,72 m2

DNEVNI DOSEG:
38.000 vozil oz. 53.300  respondentov



RUDNIK SUPERNOVA LOKACIJA:

Digitalni velikan pred nakupovalnim središčem Ljubljana 
Rudnik je v krožišču med Jurčkovo in Lorenzovo cesto. 
Zaslon je postavljen na izredno frekventni lokaciji, v 
neposredni bližini Supernove, Leclerca in Cineplexxa 
Ljubljana Rudnik ter številnih drugih večjih trgovin in 
gostinskih lokalov.

VELIKOST ZASLONA:
16,5 m2



LJUBLJANA
BTC



BTC – ALEJA MLADIH LOKACIJA:

Digitalni velikan stoji v samem središču nakupovalnega 
centra BTC City Ljubljana, ob hali A, na Aleji mladih, ki 
povezuje Citypark in druge hale BTC-ja. V neposredni 
bližini so številni gostinski lokali, zato je frekvenca 
mimoidočih pešcev in tudi vozil izjemno visoka, še 
posebej v času predprazničnih nakupov.

VELIKOST ZASLONA:
31,10 m2

DNEVNI DOSEG:
28.500 vozil oz. 39.900  
respondentov



BTC – ATLANTIS LOKACIJA:

Digitalni velikan stoji v krožišču med Vodnim mestom 
Atlantis, zabaviščnim centrom Arena in Kolosejem, v 
neposredni bližini Bratislavske ceste. Postavljen je na 
eno najbolj frekventnih točk nakupovalnega središča 
BTC City, z visoko frekvenco pešcev in vozil, kar 
zagotavlja visok doseg sporočil.

VELIKOST ZASLONA:
31,10 m2

DNEVNI DOSEG:
28.500 vozil oz. 39.900  
respondentov



BTC – DIAMANT LOKACIJA:

Digitalni velikan stoji pred poslovno-trgovskim centrom 
Diamant, ob krožišču pri Emporiumu, v neposredni 
bližini tržnice BTC in pohištvenega centra Ikea. Zaradi 
številnih trgovin in gostinskih lokalov ter tržnice se 
mimo zaslona dnevno sprehodi ali pelje velika množica 
ljudi, kar zagotavlja izjemno visok doseg sporočil.

VELIKOST ZASLONA:
31,10 m2

DNEVNI DOSEG:
28.500 vozil oz. 39.900  
respondentov



LJUBLJANA
BREZOVICA



BREZOVICA LOKACIJA:

Digitalni velikan stoji na glavnem križišču na Brezovici, 
pri izvozu z avtoceste na Tržaško cesto. Viden je 
voznikom, ki prihajajo z avtoceste na Tržaško, pa tudi 
vsem, ki se vozijo po Tržaški cesti od Ljubljane proti 
Vrhniki.

VELIKOST ZASLONA:
13,82 m2

DNEVNI DOSEG:
24.000 vozil oz. 33.600  
respondentov



MARIBOR



MARIBOR –
TITOVA CESTA (v smeri centra)

LOKACIJA:

Digitalni velikan je nameščen na ključni vpadnici 
v mesto Maribor – Titovi cesti, na stavbi Obrtno-
podjetniške zbornice Slovenije. Njegova lega na eni 
najbolj prometnih cest v mestu zagotavlja izjemno 
visoko izpostavljenost vsem vozilom in mimoidočim, 
ki so namenjeni v smeri Europarka oziroma v center 
mesta.

VELIKOST ZASLONA:
19,66 m2

DNEVNI DOSEG:
32.000 respondentov



MARIBOR –
TITOVA CESTA (iz smeri centra)

LOKACIJA:

Digitalni velikan je nameščen na Titovi cesti 49 in je 
viden vozilom ter pešcem, ki prihajajo iz središča mesta. 
Stoji na eni najbolj prometnih cest v Mariboru, zato 
dosega visoko opaznost.

VELIKOST ZASLONA:
13,80 m2

DNEVNI DOSEG:
32.000 respondentov



MARIBOR – EUROPARK LOKACIJA:

Digitalni velikan je postavljen na stavbi največjega 
nakupovalnega središča v Mariboru, na križišču 
Pobreške ceste. Velikost in dober položaj mu omogočata 
izjemno dobro izpostavljenost vsem, ki prihajajo iz 
smeri Titove in Zrkovske ceste.

VELIKOST ZASLONA:
44,20 m2

DNEVNI DOSEG:
31.800 respondentov



CELJE



CELJE – MARIBORSKA CESTA LOKACIJA:

Digitalni velikan stoji na Mariborski cesti oz. t. i. celjski 
magistrali, ki je ena od dveh najpomembnejših mestnih 
vpadnic in povezuje središče Celja z avtocestnim 
priključkom. Postavljen je v križišču Mariborske ceste in 
Ceste v Trnovlje, v neposredni bližini trgovskih centrov, 
kar mu zagotavlja visoko izpostavljenost. Dobro je 
viden v smeri Mercator centra, Merkurja in izvoza na 
avtocesto.

VELIKOST ZASLONA:
11,80 m2

DNEVNI DOSEG:
24.300 respondentov



CELJE – MARIBORSKA IN
PODJAVORŠKOVA

LOKACIJA:

Digitalni velikan je nameščen na stavbi avtocentra A2S, 
na križišču Mariborske in Podjavorškove ceste. Zaradi 
svoje lege, stoji namreč na glavni celjski vpadnici, ki 
povezuje središče mesta z avtocestnim priključkom, 
ima zagotovljen visok dnevni doseg mimovozečih vozil 
in pešcev. Zaslon je dobro viden vsem, ki se iz smeri AC-
priključka pomikajo v smeri središča mesta.

VELIKOST ZASLONA:
18,80 m2

DNEVNI DOSEG:
24.300 respondentov



MURSKA
SOBOTA



MURSKA SOBOTA –
KROŽIŠČE PRI BTC

LOKACIJA:

Digitalni velikan je nameščen na stavbi nakupovalnega 
središča BTC City, v neposredni bližini krožišča 
Lendavske, Markišavske in Noršinske ulice v Murski 
Soboti. Stoji na eni najbolj prometnih ulic mesta, s 
številnimi trgovinami, gostinskimi lokali in bencinskim 
servisom v neposredni bližini, kar mu zagotavlja visoko 
izpostavljenost velikemu številu mimovozečih vozil in 
pešcev.

VELIKOST ZASLONA:
24,57 m2

DNEVNI DOSEG:
17.500 respondentov



MURSKA SOBOTA –
DVOREC RAKIČAN

LOKACIJA:

Digitalni velikan stoji na Lendavski ulici, pred Dvorcem 
Rakičan, na eni izmed najbolj frekventnih vpadnic 
v Mursko Soboto, ki središče mesta povezuje z 
avtocestnim priključkom, zato sporočila na zaslonu 
dosegajo visoko izpostavljenost.

VELIKOST ZASLONA:
7,40 m2

DNEVNI DOSEG:
17.500 respondentov



KOPER



KOPER – STADION BONIFIKA LOKACIJA:

Digitalni velikan je nameščen na severni strani 
stadiona Bonifika, neposredno ob krožišču, enem 
ključnih prometnih stičišč, ki povezuje Ljubljansko 
cesto, Ferrarsko ulico in Cesto Zore Perello Godina. 
Zaslon je s svojo velikostjo odlično viden iz več smeri, 
kar sporočilom na zaslonu zagotavlja izjemno visoko 
opaznost.

VELIKOST ZASLONA:
36,86 m2

DNEVNI DOSEG:
18.000 respondentov



KOPER – SEVERNA OBVOZNICA LOKACIJA:

Digitalni velikan je nameščen ob severni koprski 
obvoznici, edini prometnici, ki vodi iz ožjega mestnega 
središča. Zaslon je dobro viden iz smeri Kopališkega 
nabrežja proti Vojkovemu nabrežju in Ankaranski cesti..

VELIKOST ZASLONA:
27 m2

DNEVNI DOSEG:
12.525 respondentov



KOPER – KROŽIŠČE PRI TRŽNICI LOKACIJA:

Prostostoječ digitalni velikan je neposredno ob krožišču, 
ki vodi v mestno središče, in je dobro viden tako iz smeri 
Ceste Zore Perelllo Godina kot iz smeri Piranske ceste 
proti središču Kopra.

VELIKOST ZASLONA:
14,74 m2

DNEVNI DOSEG:
16.731 respondentov



KOPER – KROŽIŠČE BONIFIKA LOKACIJA:

Digitalni velikan je nameščen na severni strani krožišča 
pri Bonifiki, enem ključnih prometnih stičišč, ki povezuje 
Ljubljansko cesto, Ferrarsko ulico in Cesto Zore Perello 
Godina. Odlično je viden vozilom in pešcem, ki prihajajo 
iz smeri Ljubljanske ceste proti mestnemu središču.

VELIKOST ZASLONA:
27 m2

DNEVNI DOSEG:
18.600 respondentov



NOVA
GORICA



LOKACIJA:

Digitalni velikan je nameščen na poslovni stavbi 
Marička, ki stoji na najbolj frekventni točki Nove Gorice, 
v samem središču mesta, na Erjavčevi ulici nasproti Eda 
centra.

VELIKOST ZASLONA:
11,1 m2

DNEVNI DOSEG:
18.800 respondentov

NOVA GORICA – MARIČKA 



Hvala!

Vas zanima oglaševanje na
Velikanih TSmedia?

Stopite v stik z našimi 
specialisti za digitalno 
oglaševanje. Pošljite 
povpraševanje na: 
oglasevanje@tsmedia.si.

Veselimo se
sodelovanja
z vami!


