Cenik in oglasni prostor

OBČINA HRPELJE - KOZINA

CENIK IN OGLASNI PROSTOR V OBČINSKEM GLASILU
OBČINE HRPELJE – KOZINA
1. Cenik oglasnega prostora
• Notranja stran – polovica strani

200 EUR

• Notranja stran – četrtina strani

110 EUR

• Notranja stran – osmina strani

70 EUR

Cene so brez davka in se spreminjajo v skladu z indeksom rasti cen.
Za podjetja, samostojne podjetnike in družbe, registrirane v Občini Hrpelje – Kozina velja 30% popust.
Za ponovitev oglasa v vsaki naslednji številki velja 20% popust na izhodiščno ceno.
Oglaševanje na notranji ali zunanji strani ovitka glasila ni možno.
Naročnik naroči oglas/predstavitveni članek do roka, objavljenega v tekoči števili občinskega glasila v obvestilu za naslednji mesec. Naročnik naroči oglas/predstavitveni članek z naročilnico, ki jo pošlje na naslov občine.

2.Oblikovanje oglasa
• Če naročnik oglasa nima oblikovanega, se mu zaračuna dodatnih 25 % na ceno oglasnega prostora.
• Oglas, narejen in oblikovan v navedenih dimenzijah, se pošlje na elektronski naslov glasilo@hrpelje.si, v
formatu pdf ali jpg. Besedilo naj bo v krivuljah, fotografije pa visokoresolucijske (najmanj 300 pikslov/inch).
Oglasov, narejenih v programih word, ne bomo šteli za oblikovane in bomo zaračunali dodatno oblikovanje.

3.Predstavitveni članek
• Cena predstavitvenega članka znaša 50% cene klasičnega oglasa na oglasnem prostoru.
• Za naročnike, registrirane v Občini Hrpelje – Kozina, je predstavitveni članek brezplačen.

4.Ostalo
• Za resničnost objavljenih podatkov v oglasih in promocijskih sporočilih odgovarja naročnik oglasa.
• Uredniški odbor si pridržuje pravico do zavrnitve oglasa za objavo, v kolikor le-ta ni v skladu s Slovenskim
oglaševalskim kodeksom.
• V kolikor se naročnik ne odloči za oglaševanje, je naročilo oglasa potrebno preklicati najkasneje 2 dni po
dogovorjenem roku za oddajo, sicer se zaračunajo stroški v višini 50% vrednosti oglasnega prostora. Prav
tako se zaračunajo stroški v višini 50% vrednosti oglasnega prostora v primeru, da se naročnik dogovori za
oglaševanje, nato pa do dogovorjenega roka ne pošlje oglasa v dogovorjeni obliki.

Zvonko Benčič Midre
Župan

Cenik in oglasni prostor

Cenik 2012

NOTRANJA STRAN
1/2 strani - ležeče
188 x 126 mm

200,00 EUR

NOTRANJA STRAN
1/8 strani ležeče
91 x 60 mm

NOTRANJA STRAN
1/4 strani pokončno
91 x 126 mm

110,00 EUR
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70,00 EUR

Cenik 2012

Cenik in oglasni prostor

NOTRANJA STRAN
1/4 strani - ležeče
188 x 60 mm

110,00 EUR

NOTRANJA
STRAN
1/8 strani
ležeče
126 x 43 mm

70,00 EUR
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