
Oglasni prostor

Revija za ljubitelje vina, kulinarike in drugih užitkov

Založnik in izdajatelj: Revija Vino d. o. o. 
Dobravlje 9, 5263 Dobravlje 
e-pošta: info@revija-vino.si 

https://revija-vino.si

 
Direktor: Marijan Močivnik

Kontakt:
tel.: 082 051 612, gsm: 051 382 381 e-naslov: trzenje@revija-vino.si

Cenik oglasov v reviji

Ovitek – zadnja stran 1.350,00 €
Ovitek – (2. in 3. stran) 1.200,00 €
1/1 stran 1.090,00 €
1/2 strani 600,00 €
1/4 strani 350,00 €
1/8 strani 200,00 €

Popusti za oglaševalske agencije. 
Cene ne vsebujejo DDV. Cenik velja od 13. junija 2014.

Tehnične zahteve za oglasno gradivo:
Računalniki PC, OS Windows. • Datoteke: CorelDraw 12, Adobe 
Illustrator CS, EPS. Besedila morajo biti spremenjena v krivulje. 
Vključene bitne slike morajo imeti končno ločljivost 300–350 dpi. 
Vsi elementi morajo biti definirani v formatu CMYK (procesne 
barve). • Bitne slike: CMYK TIFF: končna ločljivost 300–350 dpi; 
CMYK JPEG: končna ločljivost 300–350 dpi, primerno nizka 
stopnja stiskanja podatkov (primerno visoka kakovost). 

Oddaja izdelanih oglasov:
• Celostranski oglasi: najpozneje 10 delovnih dni pred 
izidom revije. • Manjši oglasi: najpozneje 15 delovnih dni pred 
izidom revije. • Oglase oddati na e-naslov trzenje@revija-vino.si 
ali na zgoščenki z zapisanim oglasom na naslov 
Studio Ajd d. o. o., Dobravlje 9, 5263 Dobravlje.

Izdelava oglasov po predlogi naročnika:
Po predhodnem dogovoru.

Dimenzije oglasov v reviji
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Cenik oglasov na www.revija-vino.si

čas objave:1 mesec 50,00 €
čas objave: 3 meseci 100,00 €
čas objave: 6 mesecev 160,00 €
čas objave: 12 mesecev 260,00 €
čas objave: 1 mesec, ekskluzivna pasica 160,00 €

Popusti za posamezne naročnike 
za hkratno naročilo oglasov v vrednosti

od 700,00 do 1.300,00 € 3 %
od 1.301,00 do 2.399,00 € 5 %
od 2.400,00 do 4.299,00 € 7 %
od 4.300,00 do 4.899,00 € 10 %
več kot 4.900,00 € 15 %


