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CENIK OGLASNEGA PROSTORA
Celostranski oglas
A: 250 x 340 +5 mm dodatka
B: 225 x 313 mm z okvirjem
2.200 EUR
Celostranski oglas druga stran
2.600 EUR
Celostranski oglas zadnja stran
2.800 EUR
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Dvostranski oglas

A: 500 x 171 + 5 mm dodatka
B: 470 x 154 mm z okvirjem

A: 500 x 340 + 5 mm dodatka
B: 470 x 313 mm z okvirjem

2.200 EUR

3.250 EUR

B A

Veliki malček

1/2 A

167 x 231 mm
2.100 EUR

A: 125 x 340 + 5 mm dodatka
B: 110 x 313 mm z okvirjem
1.600 EUR

1/4
B: 250 x 99 + 5
mm dodatka

C

C: 225 x 81 mm

B

z okvirjem
1.300 EUR

C
B

1/2
B: 250 x 171 +5 mm dodatka
C: 225 x 154 mm z okvirjem

Paketni popusti:
Število objav
2 in 3
4 in 5
od 6 do 10
od 11 do 14
več kot 14

Odstotek popusta
20
25
30
35
40

Popust velja ob hkratnem naročilu oglasov z določenimi datumi objav.
Datumi morajo biti določeni ob oddaji naročila.
Paketni popust velja za oglase, naročene za obdobje 12 mesecev, in ne za
združevanje modulov.
Teža vloženke
do 20 g
od 21 do 49 g
od 50 do 100 g

1/3
A: 250 x 118 +5 mm dodatka
B: 225 x 101 mm z okvirjem

1.600 EUR
Primer izračuna cene
oglasa (zunaj cenika):
velikost oglasa
4 moduli:
A: 110 x 50 mm
B: 53 x 101 mm
1 modul
4 x 160 EUR = 640 EUR
25 x 50 mm 6 modulov:
160 EUR
C: 82 x 101 mm
960 EUR

Doplačila:
- Priprava sponzoriranih člankov: 200 EUR za 1 stran
- Za stran po želji naročnika: + 30 % na ceno oglasa
(na 4. in 5. strani oglaševanje ni mogoče)
- Za pozicijo na strani po želji naročnika: + 30 % na ceno oglasa
- Preklic objave oglasa po roku: plačilo 30 % cene oglasa
Za naročila formatov zunaj cenika vam bomo pripravili posebno ponudbo.
Osnova za izračun je cena enega modula.

Cena v EUR
1.700
2.000
2.800

V ceno ni vštet 22% DDV. Dostava primera: ob naročilu
Ovijanje s trakom:
Celotna naklada ....... 3.300 EUR
Dolžina 51 cm + 4 cm za lepljenje, širina maksimalno 9 cm.
Dodelava: 2 x bigano (4 + 25,5 + 25,5 cm). V ceno ni vštet 22% DDV.
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1/4 A
110 x 154 mm
1.300 EUR

1.400 EUR
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B

Dostava gradiva za vlaganje:
Najpozneje 2 delovna dneva pred vlaganjem do 9. ure na Poštni
ekspedit, Cesta v mestni log, rampa 20 (Toni Barčan: 01 476 77 33)

Roki za naročila in oddajo gradiva:
- Naročilo oglasnega prostora (z določeno velikostjo oglasa):
10 dni pred izidom.
- Oddaja pripravljenega gradiva: 7 dni pred izidom.
- Oddaja nepripravljenega gradiva: 8 dni pred izidom.
- Preklic naročila: 6 dni pred izidom.
Sprejem reklamacij: do 8 dni po objavi (v pisni obliki).
Napotki za oddajo oglasov:
Oblikovane oglase sprejemamo v formatih pdf, eps, jpg ali tif.
Ne uporabljajte ukaza »overprint«.
Fonte obvezno spremenite v krivulje.
Za pravilen prenos vseh elementov oglasa morajo biti slike in
barve v zapisu CMYK, v formatu tif, jpg, eps ali pdf.
Tanke linije črk niso primerne za časopisni tisk. Črna barva teksta
naj bo definirana kot 100 % črne, siva pa kot želen odstotek črne.
Slike naj imajo primerno ločljivost - 300 dpi.
Neoblikovane oglase oz. besedila sprejemamo v programu
Microsoft Word ali Excel. Logotipe dostavite v vektorski obliki.
Slike in barve morajo biti v zapisu CMYK, v formatu tif ali eps.
Oglase nam lahko pošljete po elektronski pošti na naslov
oglasi@finance.si ali po protokolu ftp. Priložite datoteko jpg za
kontrolo oglasa.
Več informacij po telefonu: 01 30 91 590

