Cenik oglasnega prostora 2022

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

Zakladnica zdravja, dvomesečnik, ki bralke in bralce spodbuja k odkrivanju
narave in njenih neprecenljivih virov in jih pri tem usmerja. Priporoča jim
trajen stik z naravo in zdravo življenje. Iz številke v številko izbrani avtorji –
strokovnjaki – bralke in bralce seznanjajo, kakšne zdravilne lastnosti imajo
posamezni naravni pripravki, jih opisujejo in pojasnjujejo, kako jih najbolje
uporabiti.
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HOLESTEROL
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PETINA LJUDI NE VE, DA IMA POVIŠAN HOLESTEROL
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Možgani

MANJ TABLET
Če hočete preprečiti
srčne bolezni, se
osredotočite na prehrano

Obdobja žalosti
vzbujajo strah, vendar
so nujno potrebna za
to, da pridejo na dan
naše najboljše plati

• ste zapuščeni
• vas je doletela
izguba
• po razočaranju
• se počutite sami in
nezadovoljni

VITAMINI IN
MINERALNE SNOVI
Prava živila in naravna zdravila,
ki ubranijo možganske celice
pred nevarnimi prostimi radikali

VRSTE BOJA PROTI HOLESTEROLU
Znanstvene študije in vse novosti o tem,
kako ga znižati takoj in brez pomoči zdravil
18. 06. 2021 09:01:54

TEST,
TEST:
S KATERIM
SCOPRI SE
BOSTE
SEI DAVVERO
UGOTOVILI,
DEPRESSO
ALI STE RES
O SOLO
DEPRESIVNI
TRISTE

TEHNIKE SPROŠČANJA, S KATERIMI SI OKREPITE ŽIVČNI SISTEM
COVER manuali cervello_SCELTA senza testata OK.indd 1

001 cover depressione DEFINITIVA ok.indd 1

Z VSEMI NAJUČINKOVITEJŠIMI ŽIVILI

Več kot

60 receptov
nutricionista

IN ŠE VEČ …

22. 10. 2021 09:20:40

SMUTIJI IN TOPLI
NAPITKI, KI NAS
BRANIJO PRED VIRUSI
IN BAKTERIJAMI

Jedilniki, s katerimi si naberemo
zalogo vitaminov
Kako pripraviti obroke, ki spodbujajo
imunski sistem

Zelenjava,

Najboljši
domači pripravki

ki odpravlja vnetja
in razstruplja

z medom, hibiskusom
in limono proti gripi

I COVER_RDS15.indd 1

20. 08. 2021 12:45:11

Ciljna skupina
Bralke in bralci v trajnem sožitju z naravo in privrženci zdravega življenja, dovzetni
in željni nasvetov, predlogov, napotkov, namigov in receptur, kako živeti zdravo in
do narave prijazno.
(Športno) aktivni, zaposleni, dinamični, vedoželjni, razgledani, visoko osveščeni,
aktivna zrela sredina (30 do 65 let), ki se izdatno posveča osebni negi in osebnostni rasti, zdravju in kakovosti bivanja, pri nakupih cenovno neobčutljivi.
Zanje je pomembno tudi, kako ohraniti lepoto in zdravje, izzivom vsakdanjega
življenja navkljub. Zakladnica zdravja pri tem išče predvsem nevsakdanje odgovore
na vsakdanja vprašanja, z njimi pa želi bralkam in bralcem ponuditi svež in
drugačen, a hkrati tako preprost pogled.
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imunski sistem

Kaj storiti, ko:

MAJHNE STVARI, S KATERIMI
ZAVARUJETE NEVRONE

RIZA

Jedi, ki krepijo

Temno obdobje,
v katerem znova
zacvetimo

• Vsak dan naredite nekaj novega
• Neizogibne ustvarjalne vaje
• Manj skrbi in več domišljije

5 NAJBOLJŠIH ZAVEZNIKOV
Bergamotka, oves, kurkuma,
ingver in fermentirani rdeči riž

ISSN 2350-5710

Praktični nasveti za njeno obvladovanje
brez uporabe psihotropnih zdravil

KAKO JIH OBNOVITE

TVEGANJE ZA
ATEROSKLEROZO
Stop slabemu holesterolu,
resnično je nevaren!

JANUAR - FEBRUAR 2022

SLOVENIJA € 3,90

Kako jo premagati

Povečajte
miselno
učinkovitost

MANJ
TRIGLICERIDOV
Posredujte z
naravnimi zdravili

RIZA

Depresija

OKREPITE SI SPOMIN IN KONCENTRACIJO

naučite se jih dobro izkoristiti

MAŠČOBE V KRVI
Superživila, ki odstranijo
obloge iz arterij
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RIZA

17. 12. 2021 10:55:53

z
masa
polovic

o
naku
mpak
tu
Cenik
in ponudba
oglasnih
mestmest
v reviji
Zakladnica zdravja
4. Cenik
in ponudba
oglasnih
v Mladini.
azličnih
k
z
masa
MLADI
OGLASNI
PROSTOR MLADINA
CENIK
OGLASNEGA
PROSTORA
v mm v mm
Cena v ¤Dimenzije
Dimenzija

Cena / tisočEUR
v¤

Ovitek
Ovitek44*

198
× 270 + 5 mm za
porezavo
3.200
218
x 288

2.800
41

Ovitek
Ovitek33*

198
× 270 + 5 mm za
porezavo
2.600
218
x 288

2.200
33

MLADI
Ovitek
198
× 270 + 5 mm za
porezavo
2.300
u
Ovitek22*
2.500
218
x 288
32

u

Ovitek
zavihkom
Ovitek zz zavihkom*

584
× 270 + 5 mm za
porezavo
6.000
645
x 288

3.100
77

NOTRANJE
2/1 dvojnaSTRANI		
notranja stran*
3.300
436 x 288
42
2/1
1/1notranja
notranjastran
stran*

396
× 270 + 5 mm za
porezavo
2.400
218
x 288

2.900
31

1/1
1/2notranja
ležeče stran

198
× 270 + 5 mm za
porezavo
1.400
198
x 130

2.100
18

198 × 135
mm + 5 mm za
porezavo
1.400
218
x 141

1.100
18

1/2
1/2ležeča
ležeče (živi rob)*

SPLETNA STRAN
1/2 pokončno

1.400

97 x 267

18

1/2 pokončno (živi rob)*

1.400

107 x 288

18

750

198 x 62

10

400

97 x 62
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www.MONITOR.SI
1/4 ležeče

1/8 ležeče
1. Monitorjeva spletna stran.
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2/1
1/1
1/2
Vsak
dan sveže novice, članki iz starejših
posnetki preizkušanja in skrbno
stran
stranštevilk, video ležeča
posodobljeni podatki z ocenami vse opreme, ki jo je do zdaj ocenil Monitorjev laboratorij.
Vsak mesec doseže
različnih
uporabnikov spleta.
1/2
1/2 že več kot 33.000
1/2
1/2
1/4
1/8
396 × 270 mm
198 × 270 mm
198 × 135 mm
ležeče
ležeče
pokončno
pokončno
ležeče
ležeče
(živ rob)*
(živ rob)*
2. Cenik in ponudba oglasnih mest na spletni strani Monitorja.

198 x 130 mm

OGLASNI PROSTOR SPLETNEGA MONITORJA

218 x 141 mm

Dimenzija v točkah

97 x 267 mm

107 x 288 mm

CPM cena za 1.000 prikazov v ¤

198 x 62 mm

97 x 62 mm

Terminski zakup v ¤ (mesečni)

Posebne
na notranjih straneh
Pasicapostavitve
160 x 600: + 30 % osnovne cene oglasnega prostora
11
1.320
* Pri oglasih,
je potrebno upoštevati dodatnih 5 mm za porezavo.
ustrezne
dimenzije
728
x 90
9 prostora na notranjih straneh
1.080
**Pasica
Posebna
postavitev:
+ 30 % osnovne cene oglasnega
Posebne postavitve so postavitve oglasov na določeno stran ali tiste, zaradi katerih so
ustrezne
dimenzije.
Pasicaposegi
468 x 60
6
720
potrebni
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.

OSNOVNE
INFORMACIJE
5. Cenik vlaganja.
Do 20 g
Cenik vlaganja
Od 21 do 50 g

2.500 € + stroški poštnine in vlaganja
3.000 € + stroški poštnine in vlaganja

Od10
51g do 100 g
Do

3.500
€ +€stroški
poštnine
in vlaganja
1.500
+ stroški
poštnine
in vlaganja

Od 11 do 20 g

1.900 € + stroški poštnine in vlaganja

Od 21 do 50 g

1.300 € + stroški poštnine in vlaganja

Od 51 do 100 g

1.700 € + stroški poštnine in vlaganja
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Pasica 728 x 90

9

1.080

Pasica 468 x 60

6

720

OSNOVNE INFORMACIJE IN KONTAKT

OSNOVNE INFORMACIJE

DATUMI IZIDOV 2022 – REVIJA ZAKLADNICA ZDRAVJA
Številka

Rezervacija ogl.prostora

Oddaja gradiva

Datum izida

Marec/april

10.2.2022

17.2.2022

24.2.2022

Maj/junij

14.4.2022

21.4.2022

28.4.2022

Julij/avgust

16.6.2022

23.6.2022

30.6.2022

September/oktober

11.8.2022

18.8.2022

25.8.2022

November/december

13.10.2022

20.10.2022

27.10.2022

Januar/februar

15.12.2022

22.12.2022

29.12.2022

Oddaja oglasnega gradiva na elektronski naslov: marketing@zakladnicazdravja.si.
Kontakti za naročanje:
Ines Markovčič, ines.markovcic@zakladnicazdravja.si, +386 (0)1 2306 533
Viktorija Fabjan Kovač, viktorija.kovac@zakladnicazdravja.si, +386 (0)1 2306 518
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.
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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 Zakladnica zdravja 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).

Cene veljajo od 01. 01. 2022.

Izdajatelj: Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana, Slovenija
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