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Datum veljavnosti od 1. 1. 2011 do izdaje novega cenika.

Izkoristimo svoje potenciale v največji državi sveta!

Postanimo vidni v Rusiji!

ZADNJA STRAN
REVIJE

Brezplačna revija ‘Dobrodošli v Sloveniji’ (Добро пожаловать в Словению!) izhaja vsake tri mesece v nakladi 15.000 izvodov, izključno v ruskem jeziku. Namenjena
je rusko govoreči javnosti iz držav bivše SZ, ki posluje ali potuje v Slovenijo. Revija predstavlja ciljno usmerjeno in cenovno ugodno priložnost za predstavitev
slovenskih podjetij in turistične ponudbe na ruskem trgu.
Distribucija poteka v sodelovanju z Adrio Airways na letih Ljubljana-Moskva, na sejmih in poslovnih dogodkih v Ruski federaciji, predstavništvih RS v Ruski
federaciji, boljših hotelih,.... Skratka povsod, kjer bo v roke prišla za Slovenijo zainteresirani rusko govoreči ciljni skupini.

Zadnja stran brošure
Dimenzija oglasa 165 × 235 mm (+ 3 mm za porezavo)

3.800 €

Prva notranja stran in zadnja notranja stran ovitka
Dimenzija oglasa 165 × 235 mm (+ 3 mm za porezavo)

2.600 €

Stran 1/1
165 × 235mm (+ 3 mm za porezavo)
dimenzija oglasa z okvirjem 144 × 219 mm

1.600 €

STRAN
1/6 | 2/6 | 1/3

STRAN
1/1 | 1/2

PRVA IN ZADNJA
NOTRANJA STRAN

Ob naročilu celostranskega oglasa vam pripada objava PR članka v enaki velikosti, brezplačno.

Stran 1/2
dimenzija v živ rob 165 × 116 mm (+ 3 mm za porezavo)
dimenzija oglasa z okvirjem 144 × 108 mm

900 €

Stran 1/6
dimenzija oglasa 46 × 108 mm

300 €

Stran 2/6
dimenzija oglasa 95 × 108 mm

500 €

Stran 1/3
Velikost oglasa 46 × 219 mm

600€

Info oglas
Velikost ca. 46 × 34 mm
Obseg besedila brez kontaktnih podatkov od 180 do 200 znakov.

150€

Za resničnost podatkov odgovarja naročnik oglasa. Izdelane oglase sprejemamo
samo v digitalni obliki, pripravljene za tisk, dimenzionirane na naročeno velikost. Pri
oddaji že pripravljenih materialov je treba skupaj z njimi oddati še poskusni odtis ali
izpis (v nasprotnem primeru ne odgovarjamo za morebitne napake).
Oblikovanje oglasov zaračunamo posebej.

PR ČLANEK
1/1

Objava PR članka - 1/1

1.200€

DODANA VREDNOST ZA NAROČNIKE CELOSTRANSKIH OGLASOV
Ob naročilu oglasne objave na površini najmanj 1/1 strani omogočamo objavo brezplačnega
promocijskega besedila v enaki velikosti.
Promocijsko besedilo za eno stran naj obsega 1.500 znakov brez presledkov, logotip v krivuljah in dve
fotografiji visoke ločljivosti (300 dpi pri A5 velikosti).

ZA POTREBE BROŠURE JE PREVOD VSEH PROMOCIJSKIH
MATERIALOV V RUSKI JEZIK VKLJUČEN V CENO OBJAVE

Opozorila:
CENE VELJAJO ZA OBJAVO V ENI IZDAJI.
Cenam je treba prišteti DDV.
Popusti:
Pri zakupu oglasnega prostora v dveh izdajah, vam priznamo 20% popust.
Pri zakupu oglasnega prostora v štirih izdajah, vam priznamo 30% popust.
Ob naročilu oglasne objave na površini najmanj 1/1 strani omogočamo objavo brezplačnega
promocijskega besedila v enaki velikosti.

PREDVIDENE IZDAJE ZA LETO 2012
• 1. marec
• 1. junij
• 1. september
• 1. december
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