
CENIK OGLAŠEVANJA
naklada 5000 izvodov + 2000 e-mail naslovi

Cenik OGLASOV v tematski številki glasila VETER ob 4. mednarodni konferenci MSP
Ovitek, zadnja zunanja stran, 1/1, barvno (210 x 220 mm)    1600 €
Ovitek, notranja stran ovitka (prva), 1/1, barvno (210 x 220 mm)     1200 €
Notranja stran, 1/1, barvno (210 x 220 mm)       900 €
Notranja stran, 1/2, barvno (210 x 140 mm)         650 €
Notranja stran, 1/4, barvno (116 x 110 mm)       460 €
Notranja stran, baner, pokončen, barvno (55 x 220 mm)     350 €
Notranja stran, baner, ležeč, barvno (177 x 55 mm)      320 €
Promocijska ulica (vključena oprema: miza, stol, elektrika po dogovoru):

* VEČJI prostor 3 m2           300 €
* MANJŠI prostor 1,5 m2           200 €

PR članek            50 % cene oglasa

Spoštovani, 

pred vami je nova ponudba za sodelovanje na že 4. mednarodni konferenci MSP za mala in srednja podjetja, ki se letos 
osredotoča na oživljanje mestnih središč – PAMETNA MESTA. Upamo, da se nam boste pridružili na dogodku, da skupaj 
sooblikujemo ponudbo. Vaše oglaševanje ne bo vidno le na samem dogodku, ampak tudi v 5000 izdanih izvodih revije 
Veter, prav tako pa bo poslano preko mailov na 2000 podjetnikov. 

Pridružite se nam!

Splošna ponudba za sodelovanje (revija Veter in dogodek)



Cenik SPONZORSTVA - PAKETNA PONUDBA ZA POKROVITELJE

KROVNI POKROVITELJ KONFERENCE    cena paketa 2500 €

• Celostranski oglas v glasilu Veter (zadnja zunanja stran)
• 5-minutna predstavitev
• Pingvin v glavni dvorani
• Logotip sponzorja na pozdravnih prosojnicah posveta (začetek-odmor-konec)
• Zahvala pokrovitelju – v uvodu in ob zaključku posveta
• Promocijska ulica: večji prostor 
• PR članek 1 stran
• Objava logotipa z zahvalo v glasilu Veter

POSEBNI POKROVITELJ KONFERENCE   cena paketa 1700 €

• Celostranski oglas v glasilu Veter (notranja stran ovitka)
• 5-minutna predstavitev
• Logotip sponzorja na pozdravnih prosojnicah posveta (začetek-odmor-konec)
• Zahvala pokrovitelju – v uvodu in ob zaključku posveta
• Promocijska ulica: večji prostor
• PR članek 1 stran
• Objava logotipa z zahvalo v glasilu Veter

ZLATI PAKET       cena paketa 1300 €

• Celostranski oglas v glasilu Veter 
• 5-minutna predstavitev
• Logotip sponzorja na pozdravnih prosojnicah posveta (začetek-odmor-konec)
• Zahvala pokrovitelju – v uvodu in ob zaključku posveta
• Promocijska ulica: večji prostor
• PR članek 1 stran
• Objava logotipa z zahvalo v glasilu Veter

SREBRNI PAKET       cena paketa 950 €

• Oglas 1/2 strani v glasilu Veter 
* Logotip sponzorja na pozdravnih prosojnicah posveta (začetek-odmor-konec)
• Promocijska ulica: manjši prostor
• PR članek 1/2 strani
• Objava logotipa z zahvalo v glasilu Veter

BRONASTI PAKET       cena paketa 700 €

• Oglas 1/4 strani v glasilu Veter
* Logotip sponzorja na pozdravnih prosojnicah posveta (začetek-odmor-konec)
• Promocijska ulica: manjši prostor
• PR članek 1/4 strani
• Objava logotipa z zahvalo v glasilu Veter

Cene ne vključujejo DDV. Osnova za izvedbo storitve je pisno naročilo. Rok plačila je 8 dni po opravljeni storitvi. Člani GZS 
Podjetniško trgovske zbornice imajo 20 % popusta (popust velja samo, če imajo poravnane vse obveznosti do GZS PTZ).


