CENIK OGLASNEGA PROSTORA

Spoštovani partnerji!

CILJNA SKUPINA

Občina Trbovlje želi s časopisom SReČNO
Trbovlje doseči, da bi bila vsa gospodinjstva v
občini čim bolje obveščena o dogajanju v
lokalnem okolju. Časopis prejmejo vsa
gospodinjstva v občini brezplačno. Ker pa v
Trbovljah delujejo tudi pravni subjekti in različne
druge organizacije, želimo ta medij, kot orodje
za promocijo in pozicioniranje na trgu v Občini
Trbovlje, ponuditi tudi vam. S tiskano izdajo
dosežete 7300 gospodinjstev ter tudi ostale
gospod-arske in družbene subjekte v naši občini.
Pri oblikovanju optimalnega oglaševalskega
načrta in učinka vam bomo z veseljem priskočili
na pomoč.
Osnovno vodilo našega dela je kakovostno in
celovito obveščanje vseh občanov in občank o
vseh področjih našega življenja v Trbovljah,
katerega del ste tudi vi, spoštovani partner.
Prepričani ste lahko, da bo vaš oglas v izdaji
časopisa viden ter v skladu z vašimi željami.
Veselimo se sodelovanja z vami,
županja Občine Trbovlje
Jasna Gabrič, mag.

- občani in občanke Občine Trbovlje ter pravni
subjekti v Občini Trbovlje,
- 7300 gospodinjstev.

STRUKTURA ČASOPISA
- naslovnica,
- kulturne strani,
- strani o športu,
- stran »družba«,
- občinske strani,
- zadnja stran.

KONTAKT
Uredništvo »SReČNO Trbovlje«
Mestni trg 4, 1420 Trbovlje
e-mail: vesna.jesih@trbovlje.si
www.srcnotrbovlje.si

TEHNIČNA NAVODILA
Oglas je potrebno posredovati vsaj deset dni
pred izdajo časopisa. Oblikovan oglas pošljite v
PDF datoteki pripravljeni v velikosti oglasa brez
porezave v barvnem okolju CMYK. Izjemoma so
datoteke lahko v EPS formatu (z vektorizirano
vsebino) ali v JPG/PNG formatu (ločljivost
600dpi). Za ostale formate ne zagotavljamo
kakovostne reprodukcije. V primeru, da oglasa
nimate narejenega, lahko za njegovo izdelavo
poskrbimo mi. Cena izdelave oglasa je 25 evrov
plus DDV. V tem primeru je potrebno oglas
naročiti dva tedna pred izdajo časopisa.

IZHAJANJE ČASOPISA
- konec meseca januarja, maja, septembra in
novembra.

NAROČANJE OGLASA
Naročila za oglaševanje se oddajo na Občini
Trbovlje (Mestni trg 4, 1420 Trbovlje) pri Vesni Jesih
(tel. 0356 27 911 oziroma 051 356 893). Lahko
pa tudi elektronski po e-mailu:
vesna.jesih@trbovlje.si.
Oglas se naroči z naročilnico, ki je sestavni del
tega cenika. Dostaviti jo je potrebno v uredništvo
najkasneje 14 dni pred izidom številke.

OGLASNO POLJE A (velikost: 212/296 mm)
Cena zadnje strani: 420 eur
Cena vsebinske strani: 390 eur
OGLASNO POLJE B (velikost: 212/146 mm)
Cena zadnje strani: 260 eur
Cena vsebinske strani: 230 eur

A

OGLASNO POLJE C (velikost: 104/146 mm)
Cena zadnje strani: 130 eur
Cena vsebinske strani: 90 eur
OGLASNO POLJE D (velikost: 104/71 mm)
Cena vsebinske strani: 50 eur
OGLASNO POLJE E (velikost: 212/71 mm)
Cena zadnje strani: 110 eur
Cena vsebinske strani: 80 eur
OGLASNO POLJE F (velikost: 104/33,5 mm)
Cena vsebinske strani: 40 eur
OPOMBE

B

K cenam je potrebno prišteti še DDV.
Najem oglasnega prostora za humanitarni
najem 5% popusta.
Za reklamne oglase in zakupe je možen 25%
popust (4 številke), 10% popust (2 številki).

C

V kolikor naročite oglas, na katerega se navezuje
tudi članek, ki nam ga pošljete, je lahko oboje
skupaj največ v velikosti oglasnega polja B.
Znotraj tega polja je lahko največ 1/2 polja B
namenjena oglasu, ostalo pa besedilu članka.

D

F
E

Cena za takšne vrste oglas je 250 eur + DDV. Ob
tem si uredništvo pridržuje pravico, da oglas in
članek umesti na tisto stran, ki je vsebinsko
primerna.

NAROČILO OGLASA V GLASILU SR(E)ČNO TRBOVLJE
NAROČNIK
NAZIV IN NASLOV:

ZASTOPNIK NAROČNIKA
IME IN PRIIMEK:

E-MAIL:

GSM:

ODGOVORNA OSEBA:

PODATKI ZA RAČUN
ZAVEZANEC ZA DDV (USTREZNO OZNAČITE)
DA

NE

DAVČNA ŠTEVILKA:

MATIČNA ŠTEVILKA:

NAROČILO
NAROČAMO OGLASNO POLJE (USTREZNO OZNAČITE)
A

/

zadnja stran

vsebinska stran

B

/

zadnja stran

vsebinska stran

C

/

zadnja stran

vsebinska stran

D

naslovnica

zadnja stran

vsebinska stran

E

/

zadnja stran

vsebinska stran

Plačilo za oglas bo v skladu z veljavnim cenikom oglasnega prostora poravnano v
osmih dneh po izdanem računu.

Kraj in datum:

Podpis in žig:

