Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana

Cenik reklamnih objav, vloženk in drugih prilog ter storitev
v reviji VENTIL za leto 2019
Cenik velja od 01. 01. 2019


Cenik reklamnih objav
Format / prostor v reviji

Cena

1/1 stran
2/3 strani
1/2 strani
1/3 strani
1/4 strani
1/6 strani
Ovitek druga stran
Ovitek tretja stran
Ovitek zadnja stran
Naslovna stran
Logotip na naslovnici

510,00 €
415,00 €
330,00 €
290,00 €
210,00 €
160,00 €
630,00 €
630,00 €
695,00 €
910,00 €
140,00 €

Vzorčni primeri velikosti oglasov

2/3

1/2

1/6

1/3

2/3

1/4

1/3

1/1

1/4

1/6

Popusti pri večkratni zaporedni objavi istega reklamnega oglasa
Dvakratna zaporedna objava
Tri- in štrikatna zaporedna objava
Pet- in šestkratna zaporedna objava

10 %
15 %
20 %

Pogoji:
– V ceni je vračunan računalniški vnos, prelom in tiskanje z vezavo.
Tel.: (01) 47 71 704 • Faks: (01) 47 71 772 • e-pošta: ventil@fs.uni-lj.si, internet: www.revija-ventil.si

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana

–


Eventualno oblikovanje, postavitev in osvetlitev zaračunavamo dodatno,
po dejanskih stroških. Povprečna cena oblikovanja oglasa velikosti A4 je 110,00 €.

Cenik vlaganja reklamnih prilog – vloženk

Cena vlaganja reklamne priloge v primeru objave reklamnega oglasa v velikostih 1/1, 2/3 ali 1/2
(vloženka + reklamni oglas):
Vloženka:
–A4 obojestranska

420,00 €

Cena objave reklamne priloge brez objave reklamnega oglasa v reviji VENTIL (vloženka brez objave
reklamnega oglasa):
Vloženka:
–A4 obojestranska

700,00 €

Popusti pri vlaganju reklamnih prilog – vloženk:
Dvakratna objava
Tri- in štirikratna objava
Pet- in šestkratna

10 %
15 %
20 %

Priloga lahko tehta največ 25 g. (Za večjo težo cena po pisnem dogovoru – pogodbi).
Cene so informativne. Dokončne vrednosti in posebni pogoji po pisnem dogovoru – pogodbi.


Predstavitev v rubriki Ventil na obisku
– Prispevek obsega tri strani v reviji in vključuje štiri slikovne priloge.
– Cena objave je 700,00 €.
– V primeru istočasne objave oglasa je dodatni popust na oglas 15 odstotkov cene oglasa.



Objava prispevkov v rubrikah Aktualno iz industrije in Novosti na trgu
– V primeru sočasne objave reklamnega oglasa je objava enega prispevka v navedenih rubrikah
brezplačna.
– Posamezen prispevek lahko obravnava en izdelek ali eno paleto izdelkov, ki so novost na trgu.
– Prispevek vključuje eno slikovno prilogo in naj ne presega 1/2 strani v reviji.
– V ceni je vračunan računalniški vnos, prelom, osvetlitev in tiskanje z vezavo.



Objava prispevkov v rubriki Podjetja predstavljajo
– Cena objave prispevka v tej rubriki je 510,00 €.
– Prispevek obsega tri strani v reviji in vključuje štiri slikovne priloge.
– V ceni je vračunan računalniški vnos, prelom, osvetlitev in tiskanje z vezavo.

Vse navedene cene so brez DDV!
Dokončne vrednosti storitev in posebni pogoji po pisnem dogovoru – pogodbi.
Izdajatelj
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