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Povezana celota
Na Pošti Slovenije razumemo direktni marketing kot 
celoto, ki povezuje neposredno prodajo izdelkov, zbiranje 
podatkov o kupcih in vzpostavljanje dolgoročnih odnosov 
z njimi.

Ker enkratna prodaja ne zagotavlja uspeha, vam bomo 
pomagali zgraditi dolgoročne odnose s kupci. Ti se bodo 
vračali, to pa je garancija za uspešno poslovanje.

Grajenje
dolgoročnih
odnosov s kupci



Velikost podjetja ni pomembna
Glavna prednost naših storitev je cenovna 
dostopnost, storitve lahko uporabljate ne glede 
na velikost podjetja ali panogo, svoje ponudbe pa 
lahko prilagodite različnim segmentom kupcev. 
Učinek akcij lahko testirate in se prepričate o 
donosnosti vloženih sredstev. 

Vse to lahko dosežete s kakovostno ponudbo 
storitev Pošte Slovenije s področja direktnega 
marketinga. Pri pripravi in izvedbi akcij ter izbiri 
ciljnih skupin vam svetujemo in tako pomagamo 
optimirati razmerje med vloženimi sredstvi in 
rezultati.

Nenaslovljena direktna pošta 
(v nadaljevanju NNDP) je pošiljka 
z oglaševalsko, marketinško in 
drugo reklamno vsebino, na kateri 
naslovnikov naslov ni naveden. 
Med NNDP spadajo tudi materiali 
z informativno, izobraževalno in 
humanitarno vsebino.

Ugodna in
učinkovita storitev



Učinkovito
marketinško
orodje

Vi izberete področje Slovenije,  
ki ga želite nagovarjati
Direktna pošta je cenovno ugodna in hkrati 
izjemno učinkovita predvsem takrat, kadar 
želite s ponudbo hitro seznaniti gospodinjstva 
na določenem geografskem območju, jim 
predstaviti proizvode oz. storitve in vzbuditi 
zanje interes.

Vaša reklamna sporočila lahko 
dostavimo kot naslovljeno, delno 
naslovljeno ali nenaslovljeno 
direktno pošto.



Zaupajo nam številna podjetja 
iz Slovenije in tujine
Pošta Slovenije dostavi letno skoraj 600 milijonov 
različnih pošiljk direktne pošte. S kakovostno 
ponudbo smo si pridobili zaupanje mnogih 
uglednih podjetij. Pridružite se jim tudi vi.



Navodila za pravilno
pripravo materialov

Vaš material mora 
ustrezati navedenim 
tehničnim pogojem*.

Pošiljke NNDP
NNDP so pošiljke, 
namenjene za celotni okoliš 
dostavne oziroma naslovne 
pošte. Če je oddanih manj 
pošiljk, kot je gospodinjstev 
v celotnem okolišu pošte, 
o dostavi pošiljk odloči 
pismonoša (po lastni presoji).

Dimenzije
Material naj bo pokončne 
pravokotne oblike, 
najmanjša velikost 160 mm 
x 250 mm, največja velikost 
230 mm x 320 mm.

Brez perforacije
Zunanji listi NNDP ne smejo 
biti perforirani.
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* Če material odstopa od tehničnih pogojev, se v okviru storitev pisemskega 
ekspedita zaračuna nestandardna priprava nenaslovljenih pošiljk.



Celovita oblika
Če celoto predstavljata 
dva materiala, morata biti 
enakih dimenzij, vložen 
material pa mora biti po 
zunanjih robovih poravnan  
z zunanjim materialom, ki 
mora ustrezati zahtevam 
glede dimenzij.

Vezava
Pregib naj bo spet oz. 
lepljen po najdaljši stranici 
na način, ki zagotavlja, da 
material ne razpada.

Material naj obsega do 48 
strani (24 listov) in naj ne bo 
dodatno prepognjen.

Gramatura papirja
Gramatura papirja mora biti 
najmanj 60 g/m2, če NNDP 
obsega do vključno 8 strani, 
oziroma najmanj 45 g/m2, 
če NNDP obsega več kot 
8 strani.
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Navodila za predajo
v distribucijo

Z upoštevanjem 
omejitev se izognete 
dodatnim stroškom.
Na ceno prenosa vpliva 
masa pošiljke in območje 
dostave.

Pri oddaji materialov 
morate še dodatno 
upoštevati količinski kalo 
v višini 0,5 odstotka od 
posamezne distribucije in 
ustrezno povišati oddane 
količine. Pri količinah 
do 1.500 kosov oddanih 
materialov predstavlja kalo 
najmanj 10 pošiljk.

Priprava za oddajo
Pošiljke NNDP so lahko 
oddane nepovezane ali pri-
pravljene v svežnjih. Svežnji 
morajo biti oblikovani tako, 
da vsebujejo enako število 
materialov, na zadnjem 
svežnju, oziroma pakirni 
enoti, ki ne vsebuje enakega 
števila materialov, pa mora 
biti jasno navedeno število 
teh kosov. Za kalo se pripra-
vijo ločeni svežnji.

Potrebna je najava
Vsaj štiri delovne dni pred že-
lenim dnem distribucije (do 12. 
ure) nam morate posredovati 
elektronsko najavo*. Najava 
vsebuje podatke o poštah in 
številu pripadajočih gospo-
dinjstev, podjetij oziroma 
poštnih predalih za dostavo.

* Za pošiljanje najave je obvezna uporaba razdelilnika iz aplikacije WebGis 
(https://webgis2.posta.si/).
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Masa svežnjev
Masa posameznega 
svežnja ne sme presegati 
10 kg, višina svežnja pa 
ne sme presegati 30 cm. 
Priporočamo, da sta zgornji 
in spodnji del svežnja 
poravnana (vzporedna), 
vendar sklopi/sloji materiala 
obrnjeni največ 4-krat.

Časovna omejitev
Pošiljke NNDP morate 
oddati vsaj štiri delovne dni 
pred datumom, ki je predvi-
den za začetek distribucije, 
oz. vsaj tri delovne dni pred 
tem datumom dostave do 
18. ure, če boste pošiljke 
oddali v enem od poštnih 
logističnih centrov Pošte 
Slovenije (v Ljubljani ali 
Mariboru)*. 

Trajanje distribucije
Pošiljke NNDP dostavimo 
v dveh delovnih dneh od 
datuma, ki je dogovorjen za 
začetek distribucije.

* Seznam pošt, na katerih lahko oddate NNDP, je dostopen na spletni strani 
www.posta.si/poslovno/oglasevanje/direktni-marketing/direktna-posta.
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Do
informativne
ponudbe z 
aplikacijo
WebGis

Ključne prednosti in koristi spletne aplikacije za 
uporabnike (pravne osebe in ostale pošiljatelje): 

• enostavno določanje področij distribucije 
oziroma dostave, ki so v aplikaciji prikazana na 
zemljevidu (vizualno) ter v seznamu (opisno); 

• nenehen dostop do posodobljenih 
podatkov, brez potrebe po uporabi dodatnih 
programov na računalnikih uporabnikov 
(dostop na internetu prek spletnega 
brskalnika);

• priprava celovitih informativnih ponudb; 

• enostavnost in hitrost priprave ponudb v 
samodejno generirani elektronski datoteki 
(PDF), ki si jo uporabnik lahko shrani na svoj 
računalnik ali po potrebi tudi natisne. 

webgis2.posta.si

Za pripravo in najavo oddaje nenaslovljene 
direktne pošte v notranjem prometu vam je na 
voljo spletna aplikacija WebGis, ki omogoča 
tudi samostojno in enostavno izdelavo 
informativnih ponudb.



Za lažje načrtovanje stroškov
Informativna ponudba, izdelana s spletno 
aplikacijo, vam lahko služi kot osnova oz. kot 
vhodna informacija za naročilo distribucije 
nenaslovljenih pošiljk.*

Aplikacija je namenjena prav vam
Spletno aplikacijo priporočamo vsem, ki 
želijo distribuirati NNDP v sodelovanju s 
Pošto Slovenije. Po vnosu podatkov o količini 
pošiljk in dostavnih poštah spletna aplikacija 
oblikuje informativno ponudbo z razdelilniki za 
dostavo pošiljk.

* Ponudba vključuje podatke o količinah in cenah za 
distribucijo pošiljk.
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Potrebujete več informacij?
Za vse dodatne informacije smo vam 
z veseljem na voljo na brezplačni 
telefonski številki 080 14 00, več 
informacij pa lahko najdete tudi na naši 
spletni strani www.posta.si.


