Cenik oglasnega prostora
Nekaj hitrih informacij …
• 70 let tradicije,
• 80 strani formata B 5,
• vsakega 15. v mesecu
• v enem letu izide 12 številk (dvojni poletni
številki je dodana tematska priloga),
• naklada 6.500 izvodov,
• 6.000 naročnikov
Revija Življenje in tehnika (ŽIT) je po 70 letih svojega izhajanja še vedno edina slovenska revija za
poljudno znanost. Njen namen je spremljati razvoj na različnih področjih znanosti in tehnike doma
ter po svetu, najnovejše dosežke pa na razumljiv način posredovati zlasti tistim, ki se s tehniko ne
ukvarjajo poklicno, vendar se zavedajo potrebe po njeni navzočnosti v vsakdanjem življenju.

IZID REVIJE: 15. v mesecu
REZERVACIJA OGLASNEGA PROSTORA:
do 20. v mesecu za naslednjo številko
ODDAJA OGLASNEGA GRADIVA: do 30. v mesecu

KDO SO BRALCI REVIJE Življenje in tehnika
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DISTRIBUCIJA REVIJE Življenje in tehnika

ZAKAJ OGLAŠEVATI V REVIJI Življenje in tehnika?
• Vaš oglas zagotovo doseže bralce,
saj več kot 90 % naklade prejmejo
naročniki.
• Revija zaradi dolge tradicije uživa
zaupanje bralcev in ima v slovenskem  
prostoru ugled.
• Vaši produkti/storitve bodo
predstavljeni tako posameznikom,
kot tudi družinam, podjetjem
in bralcem v knjižnicah in čitalnicah.

ZABAVNA ELEKTRON
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Telefoni in tablice

21 pametnih telefon
ov
12 tablic

• Hitro in cenovno ugodno doseganje
ciljne skupine.
• Naročniki prebranih revij ne zavržejo,
ampak jih shranjujejo, zato pri
poznejšem prebiranju ali iskanju
člankov znova vidijo tudi oglase.

Iz posebne tematske

številke Monitorja

IZBOR NAJBOLJŠIH PROGR
AMOV
Izbrali smo najboljše
programe za pametne
telefone in
tablice z Apple iOS, Andro
id in Windows Phone
7.
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programiranje | intervj
resničnost |
u s slovenskimi razvija
igralna konzola | tablice
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kot e-bralnik
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OGLAŠEVANJE V REVIJI Življenje in tehnika

1/1 zadnja stran
ovitka
145x215 mm
1625 €

1/1 notranja stran
ovitka
145x215 mm
1460 €

1/2 strani
pokončno
76x215 mm
710 €

1/3 strani
pokončno
40x215 mm
450 €

1/1 notranja
stran
145x215 mm
1210 €

1/4 strani ležeče
145x50 mm
375 €

1/2 strani ležeče
145x100 mm
710 €

Oglas v rubriki
Svet znanosti in
tehnike
86x55 mm
300 €

KOLIČINSKI POPUSTI

VLAGANJE / VPENJANJE

Vsi zneski so brez DDV.

3-5 objav
6- 9 objav
9-12 objav

Do teže 10 g      0,13 € / izvod
10 g do 20 g      0,14 € / izvod
20 g do 30 g      0,15 € / izvod
30 g do 40 g      0,16 € / izvod
40 g do 60 g      0,17 € / izvod

V primeru kompenzacije se
popusti ne upoštevajo.
Račune se izda po objavi.
Popust se upoštevajo ob
izstavitvi računa.
Priznavamo agencijski popust.
Lahko se dogovorimo za
oglase drugačnih dimenzij.

20 %
30 %
40 %

* Količinski popusti veljajo ob enkratnem
naročilu vseh ponovitev oglasa

OGLAŠUJTE DRUGAČE
OBJAVA KRATKE NOVICE V NAJBOLJ BRANI RUBRIKI Svet znanosti in tehnike

Ponujamo vam tudi možnost objave kratke novice v najbolj brani rubriki »Svet znanosti in tehnike«.
Potrebujemo  predstavitveno besedilo (največ 1500 znakov s presledki vred) in čim bolj kakovostno
fotografijo izdelka.
Cena: 300 € + ddv

POGOJI
1. Cene oglasnega prostora so v evrih, brez 22 % davka na dodano vrednost.
2. Rok za oddajo materialov je 30. v mesecu, rok za rezervacijo oglasnega prostora pa 20. v mesecu.
3. Naročilo je mogoče v pisni obliki preklicati najpozneje na dan izteka roka za oddajo materialov. Za poznejši
preklic zaračunavamo odškodnino v višini 30 % od vrednosti objave.
4. Naročnik lahko materiale odda po e-pošti, na CD-ju, DVD-ju ali USB-ključku – bitne slike (TIFF, JPG, BMP …) v
CMYK (separacija barv), vektorski zapis Adobe Ilustrator (AI, EPS), Corel Draw (CDR) ter EPS, PDF. Pri barvnih
oglasih brez poskusnega odtisa ne odgovarjamo za kakovost barv. Če naj bi bil oglas  tiskan v živi rob, je
treba predvideti vsaj 4 mm roba zaradi porezave.
5. Morebitne popravke v materialih sprejemamo najpozneje do 3. v mesecu oz. do 12 dni pred izidom revije.
6. Za napake, ki so posledica slabe predloge ali telefonsko sporočenih popravkov, je odgovoren naročnik.
Reklamacijo pri ponavljajočih se objavah velja je mogoče upoštevati samo, če naročnik opozori na napako že
po prvi objavi.
7. Naročnik mora pri naročilu upoštevati tehnološke lastnosti tiska revije (kakovost papirja, tehniko itd.).
8. Naročnik v celoti odgovarja za vsebino oglasa (resničnost in točnost navedb, avtorske pravice, upoštevanje
veljavnosti zakonodaje in oglaševalskega kodeksa).
9. Pridržujemo si pravico do sprememb teh pogojev.

