Spoštovani!
Ptujčana mesečno prejema na svoj dom 9200 gospodinjstev v mestni občini Ptuj
(dostavo na dom izvaja – Pošta Slovenije, d.o.o.). Zaradi svoje odmevnosti med občani in branosti je
odličen medij za objavo ponudbe na oglasnih straneh. Ptujčan izhaja vsak mesec (razen avgusta),
zadnji teden v mesecu.

CENIK OGLASNEGA PROSTORA V PTUJČANU
Cena oglasa / barvne strani (€)

1/16 strani
Š: 93,5, V: 29,8

75,00

1/8 strani
Š: 93,5, V: 61,75

125,00

¼ strani – pokončni
Š: 93,5, V: 123,5

185,00

¼ strani – ležeči
Š: 189, V: 61,75

185,00

1/3 strani
Š: 189, V: 82

240,00

½ strani
Š: 189, V: 123,5

340,00

Cela A4 stran
Z okvirjem:
Š: 189, V: 249

560,00

V živi rob:
Š: 211, V: 271
Cela stran s križanko in nagradnim geslom
(z oglasnim prostorom v velikosti 10 x 12 cm)

DIMENZIJE OGLASOV:

Dimenzije za grafično pripravo oglasov so navedene
v ceniku.

PROSTOR ZA OBAJAVE:

Oglaševanje je predvideno na barvnih straneh
ovojnice (predzadnji , zadnji in drugi strani).
Možna je objava PR članka, ki se obračuna po
ceniku oglasov z 20 % popustom.

560,00

06/09/2019; Cene še ne zajemajo 22 % DDV.

Format oglasa/ barvne strani ( v mm)

POPUSTI:

V kolikor se boste odločili za večkratno oglaševanje, je možen popust:
• trimesečna objava oglasa / rabat 10 %,
• polletna objava oglasa / rabat 15 %,
• celoletna objava oglasa / rabat 20 %.
Popust za večkratno oglaševanje se obračuna, če se oglasi objavijo v zaporednih mesecih ali v naslednjem letu
dni v sklopu števila objav za določen rabat.
Npr. Za polletno oglaševanje se lahko pridobi 15 % rabat, če naročnik pošlje naročilo za 6-kratno objavo oglasa:
a) za objavo v šestih naslednjih zaporednih mesecih ali
b) za objavo 6 oglasov v obdobju naslednjih 12 mesecev. Meseci, ko bodo oglasi objavljeni, pa se določijo
sproti v skladu z dogovorom z naročnikom.
Za večletno sodelovanje* veljajo sledeče ugodnosti:
• za sodelovanje, ki traja več kot 2 leti: 3 % popusta,
• za sodelovanje, ki traja več kot 4 leta: 5 % popusta.
*Večetno sodelovanje pomeni, da oglaševalec v enem letu naroči oglaševanje v Ptujčanu najmanj 6-krat letno.

OBJAVA KRIŽANKE:

Naročnik lahko naroči objavo nagradne križanke. Cena je določena v ceniku. Zmanjša se lahko za vrednost
nagrad, vendar največ do 40 %. Naročnik dobi možnost svojo dejavnost predstaviti v obsegu celostranske
križanke z oglasnim prostorom 10 x 12 cm. Izdelava križanke z geslom ni vračunana v ceni.

PLAČILO:

Rok plačila - 15 dni po objavi oglasa na podračun MO Ptuj št.: 01296-0100016538.

GRAFIČNA PRIPRAVA
OGLASOV:

Oglasna sporočila naročnik pripravi
v Pdf- formatu.
Oglase sprejemamo na elektronski
naslov: info@agencijalotos.net

ROK ZA ODDAJO OGLASA:
•
•

za naročilo v tekočem mesecu: ca. do 10. v mesecu
za oddajo oblikovanega oglasa za objavo v tekočem
mesecu: ca. do 20. v mesecu

Obvestilo, da bi želeli oglaševati v Ptujčanu, pošljite na elektronski
naslov: info@agencijalotos.net. V najkrajšem možnem času boste
prejeli odgovor o možnosti zakupa oglasnega prostora in navodila za
pripravo oglasa v pravi dimenziji.

NAVODILO ZA PRIPRAVO NAROČILNICE ZA OBJAVO OGLASOV V PTUJČANU:
Naročilnica se naj glasi na (torej rubrika Dobavitelj): MESTNA OBČINA PTUJ, Mestni trg 1, 2250 Ptuj.
Rubrika “Odpremite, izročite naslovu”: IME VAŠEGA PODJETJA / društva /organizacije
Navedite ID za DDV naročnika (TOREJ VAŠO DAVČNO ŠT.)
Vsebina naročila: objava oglasa v Ptujčanu, v mesecu
cena oglasa
+ DDV;

, v velikosti

strani;

(v primeru večkratne objave navedite rabat:za 3x = 10%, za 6x = 15%, za letno = 20%)

Original naročilnico (naj bo ožigosana in podpisana) pošljite v kuverti na naslov:
AGENCIJA LOTOS D.O.O., Šardinje 14a, 2274 Velika Nedelja ali jo poskenirano pošljite na e.mail: info@agencijalotos.net
V primeru, da ne poslujete z žigom, pripišite: “NE POSLUJEM Z ŽIGOM.”

TRŽENJE OGLASNEGA PROSTORA:

Oglase za Ptujčana trži:
Agencija Lotos, d.o.o. ∙ marketing media center ∙ www.agencijalotos.net
Kontaktna oseba: Liljana Vogrinec, univ. dipl. soc.
TEL: +386 2 741 71 20 ∙ GSM: +386 41 283 694 ∙ E-mail: info@agencijalotos.net

