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Cenik oglasnega prostora 2018 Cenik oglasnega prostora 2016

Trije avtomobili ali več v gospodinjstvu

četrtina Mladininih bralcev razmišlja o nakupu  (indeks 135),
niso  le na delovnem mestu, ampak tudi v prostem času. Ljubijo šport, po rekre-
aciji se med tednom radi udeležijo različnih kulturnih prireditev, za konec tedna pa se 
sprostijo v wellness centru, savni ali z masažo. Dohodek radi potrošijo tudi na dopustu, 
saj jim ni treba gledati na vsak cent.

Trije avtomobili ali več v gospodinjstvu

zasedajo  v podjetjih, četrtina jih je vodilnih delavcev (indeks 243),
jih je štirikrat več, z neto osebnim dohodkom (OD) višjim od 1.380 €, kot znaša delež 
prebivalstva s tem dohodkom, imajo tudi 
, polovica jih je starih od 30 do 50 let (indeks 132),
so , več kot polovica jih ima končano višjo ali visoko šolo oz. 

četrtina Mladininih bralcev razmišlja o nakupu  (indeks 135),
niso  le na delovnem mestu, ampak tudi v prostem času. Ljubijo šport, po rekre-
aciji se med tednom radi udeležijo različnih kulturnih prireditev, za konec tedna pa se 
sprostijo v wellness centru, savni ali z masažo. Dohodek radi potrošijo tudi na dopustu, 
saj jim ni treba gledati na vsak cent.

Trije avtomobili ali več v gospodinjstvu

Trije avtomobili ali več v gospodinjstvu

četrtina Mladininih bralcev razmišlja o nakupu  (indeks 135),
niso  le na delovnem mestu, ampak tudi v prostem času. Ljubijo šport, po rekre-
aciji se med tednom radi udeležijo različnih kulturnih prireditev, za konec tedna pa se 
sprostijo v wellness centru, savni ali z masažo. Dohodek radi potrošijo tudi na dopustu, 
saj jim ni treba gledati na vsak cent.

Trije avtomobili ali več v gospodinjstvu

zasedajo  v podjetjih, četrtina jih je vodilnih delavcev (indeks 243),
jih je štirikrat več, z neto osebnim dohodkom (OD) višjim od 1.380 €, kot znaša delež 
prebivalstva s tem dohodkom, imajo tudi 
, polovica jih je starih od 30 do 50 let (indeks 132),
so , več kot polovica jih ima končano višjo ali visoko šolo oz. 

četrtina Mladininih bralcev razmišlja o nakupu  (indeks 135),
niso  le na delovnem mestu, ampak tudi v prostem času. Ljubijo šport, po rekre-
aciji se med tednom radi udeležijo različnih kulturnih prireditev, za konec tedna pa se 
sprostijo v wellness centru, savni ali z masažo. Dohodek radi potrošijo tudi na dopustu, 
saj jim ni treba gledati na vsak cent.

Trije avtomobili ali več v gospodinjstvu
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Cenik oglasnega prostora 2016

Primarno ženske, (sportno) aktivne, zaposlene, dinamicne, vedozeljne, razgledane,
visoko osvescene, aktivna zrela sredina (od 30 +), ki se izdatno posvecajo
osebni negi in osebnostni rasti, so samostojne (v poklicnem in druzinskem zivljenju),
zdravje in kakovost bivanja jim pomenita najvec, pri nakupih cenovno neobcutljive
(kakovost ima prednost pred ceno) in glavne (ko gre za druzino) pri nakupnih odlocitvah.

Bralke in bralci v trajnem sozitju z naravo in privrzenci zdravega zivljenja, dovzetni
in zeljni nasvetov, predlogov, napotkov, namigov in receptur, kako živeti zdravo in
do narave prijazno.

Ciljna skupina

Osnovni podatki o reviji

Revija za ljudi, ki želijo za svoje dobro pocutje poskrbeti z naravnimi sredstvi. 

ODGOVORNA UREDNICA:  
Marja Hrovatin 

OBSEG:  
približno 100 strani

Zakladnica zdravja ,  dvomesecnik, ki bralke in bralce spodbuja k odkrivanju 
narave in njenih neprecenljivih virov in jih pri tem usmerja. Priporoca jim 
trajen stik z naravo in zdravo zivljenje. Iz meseca v mesec izbrani avtorji – 
strokovnjaki – bralke in bralce seznanjajo, kaksne zdravilne lastnosti imajo 
posamezni naravni pripravki, jih opisujejo in pojasnjujejo, kako jih najbolje 
uporabiti.

Zanje je pomembno tudi, kako ohraniti lepoto in zdravje, izzivom vsakdanjega zivljenja
navkljub. Zakladnica zdravja pri tem isce predvsem nevsakdanje odgovore na vsakdanja
vprasanja, z njimi pa zeli bralkam in bralcem ponuditi svez in drugacen, a hkrati tako
preprost pogled.

Trije avtomobili ali več v gospodinjstvu

četrtina Mladininih bralcev razmišlja o nakupu  (indeks 135),
niso  le na delovnem mestu, ampak tudi v prostem času. Ljubijo šport, po rekre-
aciji se med tednom radi udeležijo različnih kulturnih prireditev, za konec tedna pa se 
sprostijo v wellness centru, savni ali z masažo. Dohodek radi potrošijo tudi na dopustu, 
saj jim ni treba gledati na vsak cent.

Trije avtomobili ali več v gospodinjstvu

zasedajo  v podjetjih, četrtina jih je vodilnih delavcev (indeks 243),
jih je štirikrat več, z neto osebnim dohodkom (OD) višjim od 1.380 €, kot znaša delež 
prebivalstva s tem dohodkom, imajo tudi 
, polovica jih je starih od 30 do 50 let (indeks 132),
so , več kot polovica jih ima končano višjo ali visoko šolo oz. 

četrtina Mladininih bralcev razmišlja o nakupu  (indeks 135),
niso  le na delovnem mestu, ampak tudi v prostem času. Ljubijo šport, po rekre-
aciji se med tednom radi udeležijo različnih kulturnih prireditev, za konec tedna pa se 
sprostijo v wellness centru, savni ali z masažo. Dohodek radi potrošijo tudi na dopustu, 
saj jim ni treba gledati na vsak cent.

Trije avtomobili ali več v gospodinjstvu

Trije avtomobili ali več v gospodinjstvu

četrtina Mladininih bralcev razmišlja o nakupu  (indeks 135),
niso  le na delovnem mestu, ampak tudi v prostem času. Ljubijo šport, po rekre-
aciji se med tednom radi udeležijo različnih kulturnih prireditev, za konec tedna pa se 
sprostijo v wellness centru, savni ali z masažo. Dohodek radi potrošijo tudi na dopustu, 
saj jim ni treba gledati na vsak cent.

Trije avtomobili ali več v gospodinjstvu

zasedajo  v podjetjih, četrtina jih je vodilnih delavcev (indeks 243),
jih je štirikrat več, z neto osebnim dohodkom (OD) višjim od 1.380 €, kot znaša delež 
prebivalstva s tem dohodkom, imajo tudi 
, polovica jih je starih od 30 do 50 let (indeks 132),
so , več kot polovica jih ima končano višjo ali visoko šolo oz. 

četrtina Mladininih bralcev razmišlja o nakupu  (indeks 135),
niso  le na delovnem mestu, ampak tudi v prostem času. Ljubijo šport, po rekre-
aciji se med tednom radi udeležijo različnih kulturnih prireditev, za konec tedna pa se 
sprostijo v wellness centru, savni ali z masažo. Dohodek radi potrošijo tudi na dopustu, 
saj jim ni treba gledati na vsak cent.

Trije avtomobili ali več v gospodinjstvu
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CENIK OGLASNEGA 

Cenik in ponudba oglasnih mest v reviji Zakladnica zdravja

Cena v ¤ Dimenzija v mm Cena / tisoč v ¤

MLADINA

četrtina Mladininih bralcev razmišlja o nakupu  (indeks 135),
niso  le na delovnem mestu, ampak tudi v prostem času. Ljubijo šport, po rekre-
aciji se med tednom radi udeležijo različnih kulturnih prireditev, za konec tedna pa se 
sprostijo v wellness centru, savni ali z masažo. Dohodek radi potrošijo tudi na dopustu, 

MLADINA

zasedajo  v podjetjih, četrtina jih je vodilnih delavcev (indeks 243),
jih je štirikrat več, z neto osebnim dohodkom (OD) višjim od 1.380 €, kot znaša delež 
prebivalstva s tem dohodkom, imajo tudi veliko kupno moč,
, polovica jih je starih od 30 do 50 let (indeks 132),
so , več kot polovica jih ima končano višjo ali visoko šolo oz. 

četrtina Mladininih bralcev razmišlja o nakupu  (indeks 135),
niso  le na delovnem mestu, ampak tudi v prostem času. Ljubijo šport, po rekre-
aciji se med tednom radi udeležijo različnih kulturnih prireditev, za konec tedna pa se 
sprostijo v wellness centru, savni ali z masažo. Dohodek radi potrošijo tudi na dopustu, 

MLADINA

Posebne postavitve so postavitve oglasov na doloceno stran ali tiste, zaradi katerih so 

* Mozni paketni zakupi oglasov po dogovoru.

potrebni posegi v postavitev uredniske vsebine (zahtevana postavitev na zaporedne strani, 
posebna oblika oglasa ipd.). Posebne postavitve so mozne samo po vnaprejsnjem dogovoru, 
in sicer najkasneje dva tedna pred zelenim datumom objave.

132 x 270 mm 198 x 135 mm 66 x 270 mm 198 x 90 mm

Posebne postavitve : + 30 % osnovne cene oglasnega prostora na notranjih straneh 
ustrezne dimenzije

PROSTORA

 Dimenzije v mm  EUR

Ovitek 4  198 x 270* 2.800 

Ovitek 3 198 x 270* 2.200

Ovitek 2 198 x 270* 2.300

Ovitek  z  zavihkom 584 x 270* 3.100

NOTRANJE STRANI   

2/1 dvojna stran 391 x 270* 2.900

1/1 notranja stran 198 x 270* 2.100

2/3 pokoncna 132 x 270* 1.500

1/2 ležeca 198 x 135* 1.100

1/3 pokoncna 66 x 270*  700

700

*5 mm za porezavo

 Cenik vlaganja

Do 10 g 1.500 € + stroski postnine in vlaganja

Od 11 do 20 g 1.900 € + stroski postnine in vlaganja

Od 21 do 50 g 2.300 € + stroski postnine in vlaganja

Od 51 do 100 g  2.700 € + stroski postnine in vlaganja

2/3 
pokoncna

1/3  
pokoncna

1/3  
ležeca

1/2 
ležeca

4. Cenik in ponudba oglasnih mest v Mladini.

OGLASNI PROSTOR MLADINA

Cena v ¤ Dimenzija v mm Cena / tisoč v ¤

Ovitek 4*   3.200

Ovitek 3* 2.600

Ovitek 2* 2.500

Ovitek z zavihkom*   6.000

2/1 dvojna notranja stran* 3.300

1/1 notranja stran* 2.400

1/2 ležeče 1.400

1/2 ležeče (živi rob)* 1.400

1/2 pokončno 1.400

1/2 pokončno (živi rob)* 1.400

1/4 ležeče 750

1/8 ležeče 400

* Pri oglasih, je potrebno upoštevati dodatnih 5 mm za porezavo.
** Posebna postavitev:  + 30 % osnovne cene oglasnega prostora na notranjih straneh 
ustrezne dimenzije.

5. Cenik vlaganja.

Do 20 g 2.500 € + stroški poštnine in vlaganja 

Od 21 do 50 g 3.000 € + stroški poštnine in vlaganja

Od 51 do 100 g 3.500 € + stroški poštnine in vlaganja

1/2
ležeče

198 x 130 mm

1/2
ležeče
(živ rob)*

218 x 141 mm

1/2
pokončno

97 x 267 mm

1/2
pokončno
(živ rob)*

107 x 288 mm

MLADINA

četrtina Mladininih bralcev razmišlja o nakupu  (indeks 135),
niso  le na delovnem mestu, ampak tudi v prostem času. Ljubijo šport, po rekre-
aciji se med tednom radi udeležijo različnih kulturnih prireditev, za konec tedna pa se 
sprostijo v wellness centru, savni ali z masažo. Dohodek radi potrošijo tudi na dopustu, 

MLADINA

zasedajo  v podjetjih, četrtina jih je vodilnih delavcev (indeks 243),
jih je štirikrat več, z neto osebnim dohodkom (OD) višjim od 1.380 €, kot znaša delež 
prebivalstva s tem dohodkom, imajo tudi veliko kupno moč,
, polovica jih je starih od 30 do 50 let (indeks 132),
so , več kot polovica jih ima končano višjo ali visoko šolo oz. 

četrtina Mladininih bralcev razmišlja o nakupu  (indeks 135),
niso  le na delovnem mestu, ampak tudi v prostem času. Ljubijo šport, po rekre-
aciji se med tednom radi udeležijo različnih kulturnih prireditev, za konec tedna pa se 
sprostijo v wellness centru, savni ali z masažo. Dohodek radi potrošijo tudi na dopustu, 

MLADINA

Posebne postavitve so postavitve oglasov na določeno stran ali tiste, zaradi katerih so 
potrebni posegi v postavitev uredniške vsebine (zahtevana postavitev na zaporedne strani, 
posebna oblika oglasa ipd.). Posebne postavitve so možne samo po vnaprejšnjem dogovoru, 
in sicer najkasneje dva tedna pred želenim datumom objave.

 129 x 285 mm   210 x 140 mm    69 x 285 mm 210 x 70 mm

Posebne postavitve : + 30 % osnovne cene oglasnega prostora na notranjih straneh 
ustrezne dimenzije

Cenik in ponudba oglasnih mest v reviji Zakladnica zdravja

CENIK OGLASNEGA PRO

 Dimenzije v mm  

Ovitek 4  210 x 285* 

Ovitek 3 210 x 285* 

Ovitek 2 210 x 285* 

Ovitek  z  zavihkom 620 x 285* 

NOTRANJE STRANI  

2/1 dvojna stran 420 x 285* 

1/1 notranja stran 210 x 285* 

2/3 pokončna 129 x 285* 

1/2 ležeča 210 x 140* 

1/3 pokončna 69 x 285*  

*5 mm za porezavo

 Cenik vlaganja

SPLETNA STRAN
WWW.MONITOR.SI

1. Monitorjeva spletna stran.

Vsak dan sveže novice, članki iz starejših številk, video posnetki preizkušanja in skrbno 
posodobljeni podatki z ocenami vse opreme, ki jo je do zdaj ocenil Monitorjev laboratorij.
Vsak mesec doseže že več kot 33.000 različnih uporabnikov spleta.

2. Cenik in ponudba oglasnih mest na spletni strani Monitorja.

OGLASNI PROSTOR SPLETNEGA MONITORJA

Dimenzija v točkah CPM cena za 1.000 prikazov v ¤ Terminski zakup v ¤ (mesečni)

Pasica 160 x 600 11

Pasica 728 x 90

Pasica 468 x 60

OSNOVNE INFORMACIJE

4. Cenik in ponudba oglasnih mest v reviji Monitor.

OGLASNI PROSTOR MONITOR

Cena v ¤

Ovitek 4* 2.090

Ovitek 3* 1.460

Ovitek 2* 1.745

Ovitek 2 z zavihkom*   3.390

2/1 dvojna notranja stran* 2.174

1/1 notranja stran* 1.260

2/3 pokončno 966

1/2 ležeče 825

1/3 630 57,3 x 265 / 118,6 x 132 / 180 x 83

1/4 ležeče 525

Stolpec / cm 31

* Pri oglasih, je potrebno upoštevati dodatne 4 mm za porezavo.

2/1 dvojna 
notranja 
stran*

420 x 297 mm

57,3 x 265 mm

Ovitek 4*
Ovitek 3*
Ovitek 2*
1/1*

210 x 297 mm

210 x 297 mm 118,6 x 265 mm

2/1 dvojna 
notranja 
stran*

4. Cenik in ponudba oglasnih mest v reviji Monitor.

OGLASNI PROSTOR MONITOR

Cena v ¤

Ovitek 4* 2.090

Ovitek 3* 1.460

Ovitek 2* 1.745

Ovitek 2 z zavihkom*   3.390

2/1 dvojna notranja stran* 2.174

1/1 notranja stran* 1.260

2/3 pokončno 966

1/2 ležeče 825

1/3 630 57,3 x 265 / 118,6 x 132 / 180 x 83

1/4 ležeče 525

Stolpec / cm 31

* Pri oglasih, je potrebno upoštevati dodatne 4 mm za porezavo.

2/1 dvojna 
notranja 
stran*

1/3
pokončno

57,3 x 265 mm

Ovitek 4*
Ovitek 3*
Ovitek 2*
1/1*

1/3

210 x 297 mm

4. Cenik in ponudba oglasnih mest v reviji Monitor.

OGLASNI PROSTOR MONITOR

Cena v ¤

Ovitek 4* 2.090

Ovitek 3* 1.460

Ovitek 2* 1.745

Ovitek 2 z zavihkom*   3.390

2/1 dvojna notranja stran* 2.174

1/1 notranja stran* 1.260

2/3 pokončno 966

1/2 ležeče 825

1/3 630 57,3 x 265 / 118,6 x 132 / 180 x 83

1/4 ležeče 525

Stolpec / cm 31

* Pri oglasih, je potrebno upoštevati dodatne 4 mm za porezavo.

2/1 dvojna 
notranja 
stran*

420 x 297 mm

57,3 x 265 mm

Ovitek 4*
Ovitek 3*
Ovitek 2*
1/1*

210 x 297 mm

210 x 297 mm

118,6 x 265 mm

118,6 x 265 mm

Ovitek 4*
Ovitek 3*
Ovitek 2*
1/1*

4. Cenik in ponudba oglasnih mest v reviji Monitor.

OGLASNI PROSTOR MONITOR

Cena v ¤

Ovitek 4* 2.090

Ovitek 3* 1.460

Ovitek 2* 1.745

Ovitek 2 z zavihkom*   3.390

2/1 dvojna notranja stran* 2.174

1/1 notranja stran* 1.260

2/3 pokončno 966

1/2 ležeče 825

1/3 630 57,3 x 265 / 118,6 x 132 / 180 x 83

1/4 ležeče 525

Stolpec / cm 31

* Pri oglasih, je potrebno upoštevati dodatne 4 mm za porezavo.

2/1 dvojna 
notranja 
stran*

1/3
pokončno

57,3 x 265 mm

Ovitek 4*
Ovitek 3*
Ovitek 2*
1/1*

1/3

210 x 297 mm

1/3
ležeče

118,6 x 265 mm

391 x 270 mm 198 x 270 mm

1/3 ležeca 198 x 90*
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MLADINA

četrtina Mladininih bralcev razmišlja o nakupu  (indeks 135),
niso  le na delovnem mestu, ampak tudi v prostem času. Ljubijo šport, po rekre-
aciji se med tednom radi udeležijo različnih kulturnih prireditev, za konec tedna pa se 
sprostijo v wellness centru, savni ali z masažo. Dohodek radi potrošijo tudi na dopustu, 

MLADINA

zasedajo  v podjetjih, četrtina jih je vodilnih delavcev (indeks 243),
jih je štirikrat več, z neto osebnim dohodkom (OD) višjim od 1.380 €, kot znaša delež 

veliko kupno moč,
, polovica jih je starih od 30 do 50 let (indeks 132),
so , več kot polovica jih ima končano višjo ali visoko šolo oz. 

četrtina Mladininih bralcev razmišlja o nakupu  (indeks 135),
niso  le na delovnem mestu, ampak tudi v prostem času. Ljubijo šport, po rekre-
aciji se med tednom radi udeležijo različnih kulturnih prireditev, za konec tedna pa se 
sprostijo v wellness centru, savni ali z masažo. Dohodek radi potrošijo tudi na dopustu, 

MLADINA

Cena v ¤ Dimenzija v mm Cena / tisoč v ¤

218 x 288 41 

218 x 288 33

218 x 288 32

645 x 288 77

436 x 288 42

218 x 288 31

198 x 130 18

218 x 141 18

97 x 267 18

107 x 288 18

198 x 62 10

97 x 62 5

 + 30 % osnovne cene oglasnega prostora na notranjih straneh 

2.500 € + stroški poštnine in vlaganja 

3.000 € + stroški poštnine in vlaganja

3.500 € + stroški poštnine in vlaganja

MLADINA

četrtina Mladininih bralcev razmišlja o nakupu  (indeks 135),
niso  le na delovnem mestu, ampak tudi v prostem času. Ljubijo šport, po rekre-
aciji se med tednom radi udeležijo različnih kulturnih prireditev, za konec tedna pa se 
sprostijo v wellness centru, savni ali z masažo. Dohodek radi potrošijo tudi na dopustu, 

MLADINA

zasedajo  v podjetjih, četrtina jih je vodilnih delavcev (indeks 243),
jih je štirikrat več, z neto osebnim dohodkom (OD) višjim od 1.380 €, kot znaša delež 

veliko kupno moč,
, polovica jih je starih od 30 do 50 let (indeks 132),
so , več kot polovica jih ima končano višjo ali visoko šolo oz. 

četrtina Mladininih bralcev razmišlja o nakupu  (indeks 135),
niso  le na delovnem mestu, ampak tudi v prostem času. Ljubijo šport, po rekre-
aciji se med tednom radi udeležijo različnih kulturnih prireditev, za konec tedna pa se 
sprostijo v wellness centru, savni ali z masažo. Dohodek radi potrošijo tudi na dopustu, 

MLADINA

Posebne postavitve so postavitve oglasov na določeno stran ali tiste, zaradi katerih so 
potrebni posegi v postavitev uredniške vsebine (zahtevana postavitev na zaporedne strani, 
posebna oblika oglasa ipd.). Posebne postavitve so možne samo po vnaprejšnjem dogovoru, 

Posebne postavitve : + 30 % osnovne cene oglasnega prostora na notranjih straneh 

STORA

EUR

2.800 

2.200

2.300

3.100

2.900

2.100

1.500

1.100

700

Vsak dan sveže novice, članki iz starejših številk, video posnetki preizkušanja in skrbno 
posodobljeni podatki z ocenami vse opreme, ki jo je do zdaj ocenil Monitorjev laboratorij.
Vsak mesec doseže že več kot 33.000 različnih uporabnikov spleta.

OGLASNI PROSTOR SPLETNEGA MONITORJA

Dimenzija v točkah CPM cena za 1.000 prikazov v ¤ Terminski zakup v ¤ (mesečni)

1.320

1.080

720

Dimenzija v mm

210 x 297

210 x 297

210 x 297

620 x 297

2 x (210 x 297)

210 x 297

118,6 x 265

180 x 132

630 57,3 x 265 / 118,6 x 132 / 180 x 83

180 x 64

57,3 x 10

118,6 x 265 mm

Dimenzija v mm

210 x 297

210 x 297

210 x 297

620 x 297

2 x (210 x 297)

210 x 297

118,6 x 265

180 x 132

630 57,3 x 265 / 118,6 x 132 / 180 x 83

180 x 64

57,3 x 10

Dimenzija v mm

210 x 297

210 x 297

210 x 297

620 x 297

2 x (210 x 297)

210 x 297

118,6 x 265

180 x 132

630 57,3 x 265 / 118,6 x 132 / 180 x 83

180 x 64

57,3 x 10

pokončno

118,6 x 265 mm

180 x 132 mm

Dimenzija v mm

210 x 297

210 x 297

210 x 297

620 x 297

2 x (210 x 297)

210 x 297

118,6 x 265

180 x 132

630 57,3 x 265 / 118,6 x 132 / 180 x 83

180 x 64

57,3 x 10

pokončno

ležeče

180 x 132 mm

DATUMI IZIDOV 2016 – REVIJA ZAKLADNICA ZDRAVJA

Številka Rezervacija ogl.prostora Oddaja gradiva Datum izida

JAN-FEB

MAR-APR

MAJ-JUN

JUL-AVG

SEPT-OKT

NOV-DEC  

JAN-FEB 19

OSNOVNE INFORMACIJE IN KONTAKT

Oddaja oglasnega gradiva na elektronski naslov: marketing@zakladnicazdravja.si.

Kontakti za narocanje: 
Ines Markovcic, ines.markovcic@zakladnicazdravja.si, +386 (0)1 2306 533
Viktorija Fabjan Kovac, viktorija.kovac@zakladnicazdravja.si, +386 (0)1 2306 518

OSNOVNE INFORMACIJE

   

Rok za oddajo gradiva je za ovitek 8 dni pred objavo, za notranjost pa 5 dni pred objavo 
na elektronski naslov: marketing@monitor.si .
Kontakti za naročanje: Tomi Matič , tomi.matic@mladina.si, + 386 (0)1 2306 524.
Veljajo enaki splošni pogoji kot za Mladino.

OSNOVNE INFORMACIJE

DATUMI IZIDOV 2015/ 2016 – REVIJA GLOBAL

Številka Rezervacija ogl.prostora Oddaja gradiva Datum izida

Januar  petek, 11.12.2015 četrtek, 17.12.2015 četrtek, 24.12.2015

Februar petek, 8.1.2016 četrtek, 14.1.2016 četrtek, 21.1.2016

Marec petek, 5.2.2016 četrtek, 11.2.2016 četrtek, 18.2.2016

April petek, 11.3.2016 četrtek, 17.3.2016 četrtek, 24.3.2016

Maj petek, 8.4.2016 četrtek, 14.4.2016 četrtek, 21.4.2016

Junij petek, 6.5.2016 četrtek, 12.5.2016 četrtek, 19.5.2016

Julij petek, 10.6.2016 četrtek, 16.6.2016 četrtek, 23.6.2016

Avgust petek, 8.7.2016 četrtek, 14.7.2016 četrtek, 21.7.2016

September petek, 5.8.2016 četrtek, 11.8.2016 četrtek, 18.8.2016

Oktober petek, 9.9.2016 četrtek, 15.9.2016 četrtek, 22.9.2016

November petek, 7.10.2016 četrtek, 13.10.2016 četrtek, 20.10.2016
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OGLASNI PROSTOR MLADINA

Cena v ¤ Dimenzija v mm Cena / tisoč v ¤

Ovitek 4*   3.200 218 x 288 41 

Ovitek 3* 2.600 218 x 288 33

Ovitek 2* 2.500 218 x 288 32

Ovitek z zavihkom*   6.000 645 x 288 77

2/1 dvojna notranja stran* 3.300 436 x 288 42

1/1 notranja stran* 2.400 218 x 288 31

1/2 ležeče 1.400 198 x 130 18

1/2 ležeče (živi rob)* 1.400 218 x 141 18

1/2 pokončno 1.400 97 x 267 18

1/2 pokončno (živi rob)* 1.400 107 x 288 18

1/4 ležeče 750 198 x 62 10

1/8 ležeče 400 97 x 62 5

MLADINA
OSREDNJI POLITIČNI TEDNIK ŽE OD LETA 1943.

1. Naklada in doseg.

Povprečna tiskana naklada: 21.507.
Povprečna prodana naklada: 14.716.

MLADINA
OSREDNJI POLITIČNI TEDNIK ŽE OD LETA 1943.

1. Naklada in doseg.

torek, 12. 12. 2017

torek, 6. 2. 2018

torek, 10. 4. 2018

torek, 12. 6. 2018

torek, 14. 8. 2018

torek, 9. 10. 2018

torek, 11. 12. 2018

torek, 19. 12. 2017

torek, 13. 2. 2018

torek, 17. 4. 2018

torek, 19. 6. 2018

torek, 21. 8. 2018

torek, 16. 10. 2018

torek, 18. 12. 2018

cetrtek, 28. 12. 2017

cetrtek, 22. 2. 2018

cetrtek, 26. 4. 2018

cetrtek, 28. 6. 2018

cetrtek, 30. 8. 2018

cetrtek, 25. 10. 2018

cetrtek, 27. 12. 2018
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% stolpec

četrtina Mladininih bralcev razmišlja o nakupu  (indeks 135),
niso  le na delovnem mestu, ampak tudi v prostem času. Ljubijo šport, po rekre-
aciji se med tednom radi udeležijo različnih kulturnih prireditev, za konec tedna pa se 
sprostijo v wellness centru, savni ali z masažo. Dohodek radi potrošijo tudi na dopustu, 

% stolpec

zasedajo  v podjetjih, četrtina jih je vodilnih delavcev (indeks 243),
jih je štirikrat več, z neto osebnim dohodkom (OD) višjim od 1.380 €, kot znaša delež 

veliko kupno moč,

so , več kot polovica jih ima končano višjo ali visoko šolo oz. 
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SPLOŠNI IN TEHNICNI POGOJI
1. Cene.
Cene ne vsebujejo DDV in veljajo za objavo pravocasno oddanega oglasa, pripravljenega za tisk. Podlaga za 
izstavitev racuna je cenik oglasnega prostora, veljaven na dan objave narocnikovega oglasa v tiskanih medijih 
zaloznika. Zaloznik bo narocnika sproti obvescal o spremembah cenika najmanj 14 dni pred uveljavitvijo 
sprememb.

2. Podlaga za objavo oglasa je pogodba z ustrezno specifikacijo ali narocilo. 
Pogodba z ustrezno specifikacijo ali narocilo mora biti v pisni ali elektronski obliki. Narocnik mora ob narocilu 
navesti tudi vse elemente, ki jih zahteva zakonodaja.

3. Odpoved narocila.
Odpoved narocila je za revijo Zakladnica zdravja mogoca 14 dni pred predvideno objavo oz. do zadnjega dneva 
za sprejem narocil. Za poznejse odpovedi zaracunavamo 50 % polne cene oglasa.

4. Placilni rok.
Placilni rok je praviloma 15 dni, zaloznik pa si pridrzuje pravico zahtevati po svoji presoji predplacilo ali 
zavarovanje placila.

5. Narocnik v celoti odgovarja za vsebino oglasa.
Narocnik v celoti odgovarja za resnicnost in tocnost navedb, avtorske pravice, upostevanje veljavne 
zakonodaje in oglasevalskega kodeksa. Narocnik mora pri narocilu in izdelavi oglasov upostevati tehnoloske 
znacilnosti medija in tiska. Medij si pridrzuje pravico, da oglasov, ki se vsebinsko ne skladajo z uredniskimi 
naceli revije, ne objavi.

6. Oglas mora biti v pravilnem slovenskem jeziku.
Izjemoma je lahko manjsi del oglasa tudi v tujem jeziku, ce ima to poseben pomen. Oglas mora vsebovati ime in 
naslov narocnika.

7. Besedilni oglasi.
Besedilni oglasi in vse tiste oglase, ki jih je na prvi pogled tezko lociti od clankov, bo zaloznik opremil tako, da 
bo jasno razvidno, da gre za oglasevalsko vsebino.

8. Oglasi z narocilnicami.
Oglase z narocilnicami in drugimi elementi, predvidenimi za rezanje iz revije, bo zaloznik postavil po svoji 
presoji in na nacin, na katerega ne bo posegal v integriteto vsebine revije.

9. Reklamacijski rok.
Reklamacijski rok je 8 dni po objavi. Reklamacija pri ponavljajocih se objavah se uposteva le, ce narocnik 
na napako opozori takoj po prvi objavi. Za napake, ki so posledica slabe predloge ali prepozno sporocenih 
popravkov, je odgovoren narocnik. Za oglase, pri katerih je bilo gradivo oddano po izteku roka za oddajo 
gradiva pri posameznem mediju, ter za oglase, oddane na elektronskem nosilcu brez poskusnega odtisa 
(match printa), reklamacij ne upostevamo.

10. Poskusni odtis (match print).
Narocnik mora pri narocilu in izdelavi oglasov upostevati tehnoloske znacilnosti revije in tiska. Brez 
poskusnega odtisa zaloznik ne odgovarja za reprodukcijo barv in za napake, ki bi nastale zaradi neustrezne 
predloge ali prepozno oddanega gradiva.

11. Elektronska oblika oglasov
Oglase sprejemamo v elektronski obliki in sicer kot pdf ali bitne slike v formatu (tiff, jpg) in v separaciji CMYK 
ter pri locljivosti vsaj 300 dpi. 

12. Mediji prenosa
Oglase sprejemamo po elektronski posti marketing@zakladnicazdravja.si ali na ftp streznik: ftp://ftp.mladina.si.

13. Tehnicni pogoji za izdelavo spletnih bannerjev
Oglasi so lahko v formatih: fotografija/slika - (.jpg, .gif, .png), tekst (preprosto golo besedilo), “tretja 
stranka” - third party (javascript ali druga programska koda/skripta), HTML ali flash (.swf). Slednjega ne 
priporocamo, saj format flash na mobilnih platformah (telefon in tablice) ni podprt, zato je doseg takega 
oglasa ustrezno manjsi. Tehnicna navodila za pripravo oglasov v Flash tehnologiji so sicer naslednja: Animacijo 
je potrebno izvoziti v razlicici Flash 6 (.swf). Poleg Flash razlicice je zazelena tudi nadomestna razlicica oglasa 
(GIF oz. JPEG). Flash oglasi potrebujejo ukaz getURL v action scriptu, ki mora biti dodan na neviden gumb: 
on (release) {getURL(_root.clickTAG, “_blank”);}

Cene veljajo od 01. 01. 2018.


