
 

PONUDBA ZA NAROČNIŠKO RAZMERJE NA PORTAL  

ENERGETIKA.NET 
Ker se vam naročniško razmerje preprosto izplača! 

 

Energetika.NET je vodilni medij na poročju energetike v Sloveniji in posledično izjemno bogata baza energetskih informacij. Z več kot 10-letno 
tradicijo je pridobila na veljavi tako med energetskimi strokovnjaki kot vodstvenimi kadri, ki za svoje poslovanje potrebujejo natančne, 
strokovne in ažurne informacije. Tako lahko v sklopu enega spletnega časnika prejmeno celotno sliko, ne samo avtorskega dela lastnega 
uredništva (z ekipo več kot 40 dopisnikov, komentatorjev in prevajalcev) pač pa tudi s pregledom ostalih medijev (kliping) ter pregledom 
energetske zakonodaje. 
Naročniški paketi zajemajo dostop bodisi do vseh vsebin: člankov, komentarjev, intervjujev ter energetskega klipinga in zakonodaje tako na 
slovenskem kot na regionalnem portalu (www.energetika.net + www.energetika.net/see) bodisi dostop le do vsebin na slovenski 
Energetiki.NET (www.energetika.net), z možnostjo dostopa več uporabnikov ali zgolj enega.  

 

  

 

 

 

Energetika.NET d.o.o. 

Tehnološki park 21 

SI-1000 Ljubljana 

T: + 386 (0)1 40 12 872 

F: + 386 (0)1 40 12 861 

http://www.energetika.net/
http://www.energetika.net/see
http://www.energetika.net/


 

CENIK       

 

     

       

Dostop do portala Energetika.NET  

ŠIFRA IME PAKETA ŠTEVILO 
OSEB  

VSEBNOST PAKETA DODATNA UGODNOST KOLIČINA CENA / 
MESEC 

CENA 

01  
En.energetik 

1 Dostop do VSEH slovenskih  
vsebin Energetika.NET 

25 % popust na kotizacijo za 
dogodke Energetike.NET – samo 
za nosilca paketa 

 
12 mesecev 

40  
Evrov  

480 
evrov 

02  
En.vodilni 

1 Dostop do VSEH slovenskih in 
mednarodnih vsebin Energetike.NET 
(vključno z zakonodajo in klipingom) 

30 % popust na kotizacijo za 
dogodke Energetike.NET – samo 
za nosilca paketa 

 
12 mesecev 

120  
evrov 

1.440 
evrov 

04  
En.kombinacija  

3 Dostop do VSEH slovenskih in 
mednarodnih vsebin Energetike.NET 
(vključno z zakonodajo in klipingom) 

35 % popust na kotizacijo  za 
dogodke Energetike.NET – za 
vse zaposlene v podjetju 

 
12 mesecev 

240  
Evrov 

2.880 
evrov 

06  
En.aktivni 

7 Dostop do VSEH slovenskih in 
mednarodnih vsebin Energetike.NET 
(vključno z zakonodajo in klipingom) 

35 % popust na kotizacijo  za 
dogodke Energetike.NET – za 
vse zaposlene v podjetju 

 
12 mesecev 

330 
evrov 

3.960 
evrov 

08  
En.vplivni 

Vsi v 
podjetju 

Dostop do VSEH slovenskih in 
mednarodnih vsebin Energetike.NET 
(vključno z zakonodajo in klipingom) 

35 % popust na kotizacijo  za 
dogodke Energetike.NET – za 
vse zaposlene v podjetju 

 
12 mesecev 

600 
evrov  

7.200 
evrov 

 

      Ljubljana, 11. april 2012  

 

www.energetika.net 


