Predstavitev in cenik oglasnega prostora 2022
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VODILNA RAČUNALNIŠKA
REVIJA, ŽE 31 LET.
Revija Monitor ponuja bralcem najpopolnejši pregled
ponudbe informacijske in telekomunikacijske tehnologije
v Sloveniji, podkrepljen s strokovnimi in neodvisnimi
laboratorijskimi testi.«
Matjaž Klančar, odgovorni urednik

Monitor je revija, uporabna v domačem in poslovnem okolju, ki ponuja visoko
strokovno IT-vsebino in pregled nad sodobno elektroniko. Bralce seznanja z
dogajanjem v industriji in najnovejšimi tehnološkimi dosežki ter jih pripravlja na
izzive prihodnosti. S kombinacijo teoretskega znanja in primeri iz slovenske prakse
predstavlja pregledne podatke, zamisli in rešitve, ki izkušnjo z informacijsko in
telekomunikacijsko tehnologijo dvigajo na novo raven.
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ELEKTRIČNA
KOLESA

Ali nam telefoni
res prisluškujejo?
Ob večerji beseda nanese
na zimo in na telefonu
se v hipu pojavijo oglasi
za zimske pnevmatike.
Nam je Google v žepu
res vklopil mikrofon?
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PREDSODKI

IN ZMOTE

Kako preprodajajo
naše lokacijske podatke

KAKO
DELUJEJO
PODROBNO:

PODROBNO:
Tiskanje
Upravljanje
dokumentov
Naslovka.indd 1

Apple MacBook Pro
Apple M1 Pro in Max
Android v Windows 11
Nasveti za Netflix
Facebook ali Meta?

CAD/CAM
Tiskanje 3D
Tržišče s
polprevodniki
Naslovka.indd 1
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Test Samsung Galaxy S21 FE
Slovenija in podjetje Google
Zahodni in kitajski internet
Kako izstopiti iz družbenih omrežij
Nasveti za Google Zemljevide
21. 01. 2022 08:54:10

BLAGOVNA ZNAMKA
MONITOR
MONITORJEV LABORATORIJ
V laboratoriju se redno izvajajo obsežni primerjalni
preizkusi zabavne elektronike, računalniške
opreme, novih tehnologij, ki jih je mogoče kupiti
na slovenskem trgu. Vsak mesec izberemo eno ali
več vrst izdelkov različnih izdelovalcev in na njih
opravimo stroge in natančne meritve ter jih med
seboj primerjamo po kakovosti, hitrosti, uporabnosti,
navsezadnje pa tudi po ceni.

ZLATI MONITOR
Najboljšim izdelkom v posameznih kategorijah
podelimo priznanja za kakovost izdelka in ugoden
nakup – »zlati Monitor«. S tem povečujemo
kredibilnost izdelovalcev najbolje ocenjenih
izdelkov, ti pa lahko potem priznanje uporabljajo v
propagandne namene oziroma kot pomoč pri trženju
izdelkov.

DVD
Monitor je bil od leta 2006 na voljo tudi s priloženim
DVD-jem, to možnost pa smo leta 2021 nadgradili v
spletno različico, ki smo jo poimenovali Spletni DVD.
V spletnem DVDju je vsak mesec na voljo izbor
zanimivih programov za Okna, nov Monitor TV
(videoposnetki preizkušanja v laboratoriju) in seveda arhiv Monitorja v obliki PDF!
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Monitor SVET ekstra številka

POSEBNA IZDAJA
ISBN 961-91168-2-8

Za razliko od običajnega Monitorja je Svet veliko
manj »izdelkovno« usmerjen, bolj se posveča
tehnologijam, trendom, smernicam in – pomembnim
osebnostim, na katere računamo pri osmišljanju
tehnološke prihodnosti.

N A J B O L J Š E

I Z

S V E T O V N E G A

T I S K A

SVET

APRIL 2021 U CENA: 5,20 EUR

Družba
nadzora
je tu!

Izide enkrat letno, v torek, 12. aprila 2022.

Prepoznavanje obrazov, strojno
učenje, umetna inteligenca,
samodejne kamere. V nekaterih
državah je to že resničnost.

TEHNOLOGIJA
IN ŽIVLJENJE
• Globoko ponarejena pornografija
• Emojiji
• Delo od doma
• Prevelika tehnološka podjetja

VELIKANI

IZ VSEBINE

FACEBOOK,

 JEDRSKA fuzija
 Revolucija v
AVTOMOBILSKIH BATERIJAH
 KAKO ZMESTI
Googlove algoritme
 Kako izgubiti veliko denarja
IN OBOGATETI

TESLA,
UMETNA
INTELIGENCA
IN …
… COBOL!
Naslovka.indd 1

Monitor Tematska številka ekstra številka

8. 04. 2021 10:30:36

ISSN 1318-1017

POSEBNA IZDAJA OB 30. LETNICI IZHAJANJA

Enkrat letno izide Monitorjeva Tematska številka, ki
je naprodaj preko celega poletja in zajema popularno
temo tekočega leta. Temeljito se lotimo konkretne
teme, od najboljših programov, preko življenja v
oblaku do internetne varnosti in naprej.
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INTERVJU
MIRAN BOŠTIC,
UNISTAR
ANDREJ MATIČIČ,
ANNI
ANDREJ MERTELJ,
DATALAB
BORUT RISMAL,
PASADENA
MARKO ŠTEFANČIČ,
GARTNER

Izide enkrat letno, v torek, 14. junija 2022.

TEHNOLOGIJA
TAKRAT IN DANES
RAČUNALNIKI
PRENOSNIKI
TELEFONI
DISKI
MONITORJI
MODEMI

KOMENTARJI
NEKDANJIH
UREDNIKOV
O ČEM SMO PISALI
V PREJŠNJEM
TISOČLETJU
IN ŠE – KAKO
ZMAGATI V TETRISU!
Naslovka.indd 1
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NOVE TEHNOLOGIJE ZA POSLOVNI SVET

VODILNA PRILOGA
ZA PROFESIONALCE IT.
»Svet se spoprijema z velikimi tehnološkimi in gospodarskimi
premiki, veliki zmagovalec pa je programska oprema.«
Miran Varga

MonitorPro je priloga v sklopu revije Monitor, ki je informatikom v pomoč pri delu, in
hkrati edina slovenska publikacija s področja informacijsko-komunikacijskih
tehnologij, namenjena širšemu vodilnemu kadru, ki soodloča pri vlaganju v
informacijsko in telekomunikacijsko opremo ter storitve.
Pišemo o sodobnih poslovnih tehnologijah. Namenjen je IT profesionalcem in
IT menedžerjem, ki se zavedajo prednosti in izzivov digitalne dobe. Monitor
PRO prinaša poglobljene članke in aktualne študije primerov iz prakse o novih
tehnologijah pri poslovanju.
Iz oglaševalskega vidika gre za zelo zanimiv segment oglaševalcev. Po eni
strani zato, ker se za tovrstne investicije nameni zelo veliko denarja, po drugi strani
pa gre za bralce, ki s svojim delom nadpovprečno zaslužijo, so zahtevni
in predstavljajo zanimiv ciljni trg za prodajo izdelkov in storitev višjega
razreda.

Bralci in ciljna skupina revije MonitorPro so:
• vsi, ki IT uporabljajo v vsakdanjem poslovanju;
• menedžerji IT, srednji menedžment;
• strokovnjaki IT in drugi;
• različne industrijske panoge, državne ustanove;
• online in »offline« publika.
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Trajanje oglasa

Cena za 1.000 prikazov v ¤

Cenik in ponudba
Do 15 sekund oglasnih mest v REVIJI MONITOR
20 in MONITOR PRO
Od 16 do 30 sekund

23

Od 31 do 45 sekund

OGLASNI PROSTOR MONITOR IN MONITOR PRO28

Od 46 do 60 sekund

30

Cena v €
4. Cenik in ponudba oglasnih mest v Mladini.
Ovitek 4*
2.090
Ovitek 3*

Dimenzija v mm
210x297

1.460 PROSTOR MLADINA
OGLASNI

Ovitek 2*

1.745 Cena v ¤

Ovitek 2 z zavihkom*
3.390
Ovitek 4*
OSNOVNE
INFORMACIJE
IN KONTAKT 2.174
2/1
dvojna
Ovitek
3* notranja stran*
1/1Ovitek
notranja
2* stran*

1.260

210x297

Dimenzija v 210x297
mm
Cena / tisoč v ¤
41

2.600

620x297
218 x 288
2
x (210x297)
218
x 288

2.500

218 x 210x297
288

32

3.200

Izid revije: vsak petek .
Rezervacija
oglasnega prostora: najmanj
10 dni966
pred objavo , pisno ali po e-pošti.
2/3
pokoncno
Ovitek
z zavihkom*
6.000
645 118,6x265
x 288
Oddaja oglasnega gradiva: torek pred petkovim izidom, na elektronski naslov:
1/2
lezece
825
180x132
oglasi@mladina.si
2/1
dvojna notranja stran*
3.300
436 x 288
Kontakti za naročanje:
1/3
57,3x265 / 118,6x132
180x83
Uroš
Cuder
, uros.cuder@mladina.si
, + 386 (0)1 2306630
512.
1/1 notranja
stran*
2.400
218 x/288
Janez Jereb , janez.jereb@mladina.si , + 386 (0)1 2306 520.
1/4
lezece
525 + 3861.400
180x64
Viktorija
Fabjan
Kovač , viktorija.fabjan-kovac@mladina.si,
(0)30 312 818.
1/2
ležeče
198 x 130

2/1 dvojna
notranja
stran*
Cenik_2009_Mladina_Popravljeno.indd 6

57,3 x 265 mm

77
42
31
18

1/2 ležeče (živi rob)*

1.400

218 x 141

18

1/2 pokončno

1.400
2/3
pokoncno
1.400

971/2
x 267
107lezece
x 288

18
18

750

198 x 62

10

400

11/20/08 6:04:31 PM

97 x 62
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Ovitek 4*
Ovitek 3*
1/2 pokončno (živi rob)*
Ovitek 2*
1/4 ležeče
1/1*
1/8 ležeče

420 x 297 mm

1/3
pokoncno

33

210 x 297 mm

1/3
1/2
ležeče

118,6 x 132 mm

1/3
1/2 lezece
ležeče
(živ rob)*

118,6 x 265 mm

1/4
1/2
lezece 1/2
pokončno
pokončno
(živ rob)*

180 x 83 mm

180 x 64 mm

198
x 130 mmdodatnih
218 x5mm
141 mm
97 x 267 mm
* pri oglasih je potrebno
upoštevati
za porezavo.

107 x 288 mm

** posebna postavitev: + 30% osnovne cene oglasnega prostora na notranjih straneh
ustrezne dimenzije
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180 x 132 mm

Slovensko podjetje Instrumentation
Technologies do prebojnih rešitev
pri internetu
stvari 1/8
1/4
ležeče
ležeče
Instrumentation Technologies, visokotehnološko podjetje, od koder prihajajo izjemne globalne znamke, kot so Libera, Red Pitaya
in Cella, ponuja prebojne rešitve pri internetu stvari, ki zadnja leta pridobiva pomembnost. Njihova skupina inženirjev že dolga leta
zagotavlja integrirane rešitve za strojno in programsko opremo na obstoječih tehnološko najzahtevnejših in tudi novih rastočih trgih.
Reševanje življenj v Londonu kot
zmagovalec prestižnega izziva
Podjetje z več kot dvajsetletnimi izkušnjami
je pred kratkim zmagalo na prestižnem Itronovem letnem izzivu Smart City. Ameriški velikan Itron, vodilno svetovno podjetje na področju tehnologij IoT za preskrbo in pametna mesta, ki je prisotno v več kot stotih državah sveta, je povabilo ponudnike storitev IoT
k udeležbi na izziv Smart City, da bi izboljšali
kakovost življenja prebivalcev v mestih z uporabo prebojnih tehnoloških rešitev. London
je pred tekmovalce postavilo izziv z varnostjo
ob reki Temzi, kjer zaradi padca v vodo vsako
leto umre več kot dvajset ljudi. Da bi povečali varnost, so sodelujoče povabili k iskanju rešitve, ki bi omogočala nadzor nad varnostno
opremo na mostovih in nad padci v vodo, to
pa bi posledično skrajšalo odzivni čas reševalnih služb.
V Instrumentation Technologies so tako razvili izvirno rešitev, ki bo rešila obe težavi, ki ju
je predstavilo mesto London. Najprej so razvili majhno napravo z baterijskim napajanjem,
ki bo nadzorovala rešilne obroče ob reki Temzi. Sistem je zasnovan tako, da zazna, kdaj je
obroč vzet iz ohišja, in ob tem sproži alarm.
Če je ohišje prazno več kot osem sekund, sistem pošlje sporočilo pristojnim organom prek
Itronovega IoT omrežja. Za rešitev druge težave so v podjetju Instrumentation Technologies uporabili svoje obstoječe »edge« naprave in inovativno, po meri narejeno senzoriko,
ki zaznava padce v reko. Sistem omogoča zaznavanje časa in kraja padca v reko in z napredno obdelavo podatkov omogoča razlikovanje med padcem osebe in drugih predmetov
ali živali. V podjetju Instrumentation Technologies verjamejo, da je ta rešitev s svojo agilnostjo prihodnost reševalnih služb v svetu.
V Instrumentation Technologies so pometli s konkurenco in na Itronovem izzivu zmagali. Z uporabo Itronovega obstoječega IoT
omrežja, ki so mu dodali inovativno rešitev s
senzorji, so dokazali, da lahko mesta z uporabo njihove tehnologije izboljšajo kakovost bivanja svojih prebivalcev. V sodelovanju z Itronom bo podjetje Instrumentation Technologies tudi v prihodnje razvijalo rešitve za druga
mesta. To pa solkanskemu podjetju omogoča širitev na popolnoma nove svetovne trge.
V Instrumentation Technologies verjamejo, da

198 x 62 mm

97 x 62 mm

bo primer mesta London postal trend za me- Ukvarjajo se z reševanjem izzivov pri razvoju
sta po vsem svetu.
železniške infrastrukture in vlakov, v vesoljski
tehniki, avtomobilski industriji, ogrevalni tehReševanje izzivov tudi na drugih
niki, pri merilni in testni tehniki ter tudi v metehnološko zahtevnih področjih
dicini.
Instrumentation Technologies večinoma
Ta izziv predstavlja le del dejavnosti solkanskega podjetja, ki deluje tudi v drugih indu- posluje s tujino, vendar sodeluje tudi s slovenstrijskih panogah. Njihove rešitve se osredoto- skimi podjetji, predvsem s takšnimi, ki veliko
čajo na izzive, pri katerih je treba zajeti velike vlagajo v razvoj, a sama nimajo dovolj potrebkoličine podatkov v realnem času. Gre pred- nega znanja za razvoj elektronskih kompovsem za zajem hitrih in šibkih signalov, njiho- nent za zajem in obdelavo hitrih signalov.
Z razvojem digitalizacije in avtomatizacije
vo obdelavo in nadaljnjo komunikacijo. Podjetja recimo potrebujejo natančno merjenje vi- tako pri posameznih izdelkih kot pri proizvosokofrekvenčnih signalov, hitrih nihanj nape- dnih procesih in sistemih se namreč pojavlja
tosti vibracij, vlage, temperature ali sledenja vedno več izzivov, ki zahtevajo zelo edinstvegibanja objektov ter pretvorbo teh meritev v ne in stranki prilagojene rešitve – tu Instrumentation Technologies igra ključno vlogo
naročniku uporabno obliko.

Podjetja iz različnih panog imajo raznolike razvijalca novih rešitev.
zahteve, ki jih v Instrumentation Technologies
poskušajo čim bolje razumeti tako s tehničnega, pravnega kot organizacijskega vidika. Ekipa inženirjev tako stranko vodi od razvoja izdelka, vse do končnih stadijev kot je na primer
pomoč pri certificiranju. Sodelovanje z Instrumentation Technologies podjetjem pomaga
pri stroškovni učinkovitosti, hitrem odzivnem
času in učinkoviti porabi sredstev.
Bistveno pri njihovem delu je to, da s svojimi elektronskimi rešitvami, ki zajemajo tako
strojno kot programsko opremo, poenostavijo delovanje večjega sistema in tako pripowww.i-tech.si
morejo pri reševanju naročnikovega izziva.

Cenik vlaganja
5. Cenik vlaganja.

_PR Itech.indd 60

Primer PR clanka

DoDo
1020gg

+ stroski
postnine
in vlaganja
2.500960
€ + €stroški
poštnine
in vlaganja

OdOd11
21do
do20
50 g

1.260
+ stroski
postnine
in vlaganja
3.000
€ + €stroški
poštnine
in vlaganja

OdOd21
51do
do50
100gg

1.660
+ stroski
postnine
in vlaganja
3.500
€ + €stroški
poštnine
in vlaganja

Od 51 do 100 g

2.060 € + stroski postnine in vlaganja
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OGLASNO SPOROČILO

Posebne postavitve so postavitve oglasov na določeno stran ali pa tiste, zaradi
* Pri oglasih, je potrebno upoštevati dodatnih 5 mm za porezavo.
katerih so potrebni posegi v postavitev uredniške vsebine (zahtevana postavitev na
** Posebna
postavitev:
+ 30 %
osnovnesocene
oglasnega
zaporedne strani, posebna
oblika oglasa
ipd.). Posebne
postavitve
možne
samo poprostora na notranjih straneh
vnaprejšnjem dogovoru,
in sicerdimenzije.
najkasneje dva tedna pred želenim datumom objave.
ustrezne

23. 01. 2020 10:32:47

NOVE TEHNOLOGIJE ZA POSLOVNI SVET

Teme
v letu 2022
februar 2022

Orodja CAD CAM
3D-tiskanje

marec 2022

Videokonferenčni sistemi
Delo na daljavo

april 2022

IT v bančništvu in zavarovalništvu
Fintech

maj 2022

Podatkovni centri
IT infrastruktura

junij 2022

IT v zdravstvu
IT v logistiki

julij-avgust 2022

Poslovna analitika (BA) in masovni podatki
Poslovno obveščanje (BI)

september 2022

Poslovna programska oprema
Računalništvo v oblaku

oktober 2022

Industrija 4.0, IoT
IT v energetiki, zeleni IT

november 2022

Informacijska in kibernetska varnost
Varnostno-operativni centri

december 2022

Tiskanje v poslovnih okoljih
Obvladovanje dokumentov in vsebin

januar 2023

Digitalna preobrazba
Upravljanje in optimizacija poslovnih procesov (BPM)

torek, 25. januar 2022

torek, 22. februar 2022

torek, 29. marec 2022

torek, 26. april 2022

torek, 31. maj 2022

torek, 28. junij 2022

torek, 30. avgust 2022

torek, 27. september 2022

torek, 25. oktober 2022

torek, 29. november 2022

torek, 27. december 2022
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Datumi izidov
2022

mesec

Rezervacija oglasnega
prostora za splet

Oddaja
materiala

Izid

1

januar 2022

petek, 3. december 2021

petek, 10. december 2021

torek, 21. december 2021

2

februar

petek, 7. januar

petek, 14. januar

torek, 25. januar 2022

3

marec

petek, 4. februar

petek, 11. februar

torek, 22. februar 2022

4

april

petek, 11. marec

petek, 18. marec

torek, 29. marec 2022

petek, 25. marec

petek, 1. april

torek, 12. april 2022

Monitor
svet
5

maj

petek, 8. april

petek, 15. april

torek, 26. april 2022

6

junij

petek, 13. maj

petek, 20. maj

torek, 31. maj 2022

petek, 27. maj

petek, 3. junij

torek, 14. junij 2022

Monitor
posebna
izdaja
7-8

julij-avgust

petek, 10. junij

petek, 17. junij

torek, 28. junij 2022

9

september

petek, 12. avgust

petek, 19. avgust

torek, 30. avgust 2022

10

oktober

petek, 9. september

petek, 16. september

torek, 27. september 2022

11

november

petek, 7. oktober

petek, 14. oktober

torek, 25. oktober 2022

12

december

petek, 11. november

petek, 18. november

torek, 29. november 2022

1

januar 2023

petek, 9. december

petek, 16. december

torek, 27. december 2022

Za splet:
Rezervacija oglasnega prostora: najmanj 7 dni pred želeno aktivacijo.
Oddaja oglasnega materiala: najmanj 3 dni pred želeno aktivacijo.

Kontakt za naročanje:
Ines Markovčič, ines.markovcic@monitor.si, +386 (0)1 2306 533
Maja Vavpotič, maja.vavpoticmonitor.si, +386 (0)1 2306 536
Miran Varga, marketing@monitorpro.si, +386 (0)40 702 115
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WWW.MONITOR.SI/KADRI/
Oglasi v Monitorjevih Kadrih so odlična rešitev za oglaševanje aktualne ponudbe podjetja; koristni so
tako bralcem kot oglaševalcem, saj gre za targetirano oglaševanje aktualnih prostih delovnih mest iz področij
ITja, informatike, telekomunikacij, elektronike in programiranja.
• Rubrika Kadri omogoča ekonomsko in učinkovito neposredno trženje tistih delovnih mest, ki lahko
na splošnih portalih dosegajo manjši učinek ali pozornost. Monitor ima s svojimi zvestimi in vnetimi bralci
aktualnih vsebin na enem mestu zbrano ciljno publiko, ki bodisi že dela v obstoječi branži ITja, zabavne
elektronike in novih tehnologij in išče delovne priložnosti tako zase kot za delovno okolje, bodisi vanjo šele
vstopa ali pa ji sledi zgolj ljubiteljsko. Nenazadnje, sama revija Monitor je svojo strokovno ekipo sodelavcev
zgradila ravno na temelju objavljenih oglasov.
• Naj postane oglaševanje v Kadrih vaš zadovoljni kanal, preko katerega boste pridobili bodočega novega
sodelavca!
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WWW.MONITOR.SI
Spletna stran www.monitor.si je zasnovana moderno, vključuje povezave v Monitorjeva družbena omrežja
Facebook, Twitter, LinkedIn in Youtube in se avtomatsko prilagaja mobilnim napravam, kot so telefoni in tablice.
Bralci na njej najdejo dnevno sveže novice iz sveta računalnikov in zabavne elektronike, hkrati pa tudi vse
vsebine, ki so objavljene v reviji Monitor. Članki vključujejo teste opreme, ki jo preizkušamo v laboratoriju,
nasvete uporabnikom in seveda komentarje naših strokovnjakov. Za tiste, ki se odločajo o nakupu opreme,
je na voljo tudi interaktivna tabela s primerjalnikom najbolj priljubljenih strojnih izdelkov. Celoto
zaključuje učinkovit Googlov iskalnik.

C
E
D

F

B
E
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Cenik in ponudba oglasnih mest na SPLETNI STRANI MONITORJA
OGLASNI PROSTOR SPLETNEGA MONITORJA – MODEL CPM
Cena za 1.000 prikazov
v EUR

Oglasno mesto

Dimenzija v točkah

A

160 × 600

11

B

728 × 90

9

C

300 × 250

11

D

300 × 600

11

E

970 × 250

13

F - ozadje

410 x 1080
(ozadje x 2, levo in desno)
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OGLASNI PROSTOR SPLETNEGA MONITORJA – MODEL TERMINSKI ZAKUP
Oglasno
mesto

Dimenzija v točkah

Dan zakupa
v EUR

Teden
v EUR

Mesec
v EUR

A

160 × 600

88

440

1.320

B

728 × 90

72

360

1.080

C

300 × 250

94

490

1.470

D

300 × 600

88

440

1.320

E

970 × 250

99

550

1.550

F - ozadje

410 x 1080
(ozadje x 2, levo in desno)

140

700

2.100

F

Po predhodni uskladitvi:
Zakup posebnih kreativ: 700 EUR (7 dni)
Zakup oglasnih sporočil - PR članki: 900 EUR (7 dni)
Zakup tedenske okrožnice: 500 EUR, tedenska okrožnica z novicami potuje vsak
ponedeljek na cca. 2500 e-naslovov, večinoma B2B. Nudimo vam zakup oglasnega
prostora v obliki pr članka, vabila na dogodek ali klasičnega oglasa.
Cena malega oglasa: 70 EUR (14 dni)
11

SPLOŠNI IN TEHNIČNI POGOJI
1. Cene. Cene ne vsebujejo DDV in veljajo za objavo pravočasno oddanega oglasa. Podlaga za izstavitev
računa je cenik oglasnega prostora, veljaven na dan objave naročnikovega oglasa v tiskanih in spletnih
medijih izdajatelja. Izdajatelj bo naročnika sproti obveščal o morebitnih spremembah cenika najmanj 14 dni
pred uveljavitvijo sprememb.
2. Podlaga za objavo oglasa je pogodba z ustrezno speciﬁkacijo ali naročilo. Pogodba z ustrezno
specifikacijo ali naročilo mora biti v pisni ali elektronski obliki. Naročnik mora ob naročilu navesti tudi vse
elemente, ki jih zahteva zakonodaja.
3. Odpoved naročila. Odpoved naročila je za revijo Monitor / prilogo Monitor Pro / www.monitor.si /
Monitorjevo okrožnico mogoča 14 dni pred predvideno objavo oz. do zadnjega dneva za sprejem naročil. Za
poznejše odpovedi zaračunavamo 50 % polne cene oglasa.
4. Plačilni rok. Plačilni rok je praviloma 15 dni, izdajatelj pa si pridržuje pravico zahtevati po svoji presoji
predplačilo ali zavarovanje plačila.
5. Naročnik v celoti odgovarja za vsebino oglasa. Naročnik v celoti odgovarja za resničnost in točnost
navedb, avtorske pravice, upoštevanje veljavne zakonodaje in oglaševalskega kodeksa. Naročnik mora pri
naročilu in izdelavi oglasov upoštevati tehnološke značilnosti izdajateljevega medija in tiska. Izdajatelj si
pridržuje pravico, da oglasov, ki se vsebinsko ne skladajo z uredniškimi načeli revije, ne objavi.
6. Oglas mora biti v pravilnem slovenskem jeziku. Izjemoma je lahko manjši del oglasa tudi v tujem
jeziku, če ima to poseben pomen. Oglas mora vsebovati ime in naslov/kontakt naročnika/oglaševalca.
7. Besedilni oglasi. Besedilni oglasi in vse tiste oglase, ki jih je na prvi pogled težko ločiti od člankov, bo
izdajatelj opremil tako, da bo jasno razvidno, da gre za oglaševalsko vsebino.
8. Oglasi z naročilnicami. Oglase z naročilnicami in drugimi elementi, predvidenimi za rezanje iz revije, bo
izdajatelj postavil po svoji presoji in na način, na katerega ne bo posegal v integriteto vsebine revije.
9. Paketni zakup. Pri predhodni uskladitvi in ponudbi, zakup paketnih objav.
10. Reklamacijski rok. Reklamacijski rok je 8 dni po objavi. Reklamacija pri ponavljajočih se objavah se
upošteva le, če naročnik na napako opozori takoj po prvi objavi. Za napake, ki so posledica slabe predloge
ali prepozno sporočenih popravkov, je odgovoren naročnik. 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 upoštevamo.
11. Poskusni odtis (match print). Naročnik mora pri naročilu in izdelavi oglasov upoštevati tehnološke
značilnosti izdajateljevih medijev. Brez poskusnega odtisa izdajatelj ne odgovarja za reprodukcijo barv in za
napake, ki bi nastale zaradi neustrezne predloge ali prepozno oddanega gradiva.
12. 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 ločljivosti vsaj 300 dpi.
13. Mediji prenosa. Oglase sprejemamo po elektronski pošti in na ftp strežnik (pokličite/pišite za kontakt).
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14. Tehnični pogoji za izdelavo spletnih bannerjev in ozadij.
Spletna stran Monitorja (www.monitor.si) ima sledeče pozicije (velikosti) za oglase:
• 728 × 90 (glava)
• 160 × 600 (desni stolpec, ozek)
• 300 × 600 (desni stolpec, širok)
• 300 × 250 (majhen kvadrat)
Spletni oglasi naj bodo pripravljeni v pravi dimenziji, lahko so v obliki slike (.PNG, .JPG ali .GIF), kjer je ločeno
podana še povezava, lahko so v obliki kode (JavaScript ali HTML5, pri slednjem v obliki .ZIP datoteke). V
vsakem primeru naj bo oglas manjši od 50 KB.
Pri vseh oglasih se lahko po želji naročnika vključi samo prikaz na mobilnih napravah ali samo na računalnikih.
Tehnično ostane vse enako, seveda pa je prikaz omejen na velikosti zaslona uporabljene naprave.
Primer: oglas širine 728 pik se na ožjem zaslonu ne prikaže v celoti.
Priprava oglasov za ozadje (Background)
Oglasi so lahko v obliki kode JavaScript ali v obliki slike (.PNG ali .JPG) skupaj s povezavo.
Obe strani sta široki 1100 pixlov, na levi in desni strani je prostor za oglas. Za širino vsake strani oglasa se
priporoča 410 pik (v tem primeru je celotna širina levega oglasa + spletne strani + desnega oglasa 1920 pik). V
višino se priporoča 1080 pik.
Priporoča se, da je ključni del oglasa pomaknjen proti notranjosti, da je bližje vsebini spletne strani. V primeru
slike naj bo le-ta v enem, skupnem kosu.

Primer oddanega oglasa
(skupna dimenzija 1920 × 1080 pik):

Primer postavitve oglasa:

Cene veljajo od 01. 01. 2022.
IZDAJATELJ: Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana, Slovenija
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