Brezplačen časopis Mestne občine Koper

CENIK OGLASNEGA PROSTORA
1/16 strani
1/8 strani
1/4 strani
1/2 strani
1/1 strani

90,00 €
150,00 €
250,00 €
400,00 €
600,00 €

* doplačilo za objavo na točno določeni strani + 20 %
** doplačilo za postavitev ali priredbo oglasa + 10 %
*** za organizatorje volilne in referendumske kampanje 500 EUR brez DDV za oglas dimenzij 1/8 strani največ en oglas po organizatorju volilne kampanje. Naročnik mora biti na oglasu naveden.

V cene ni vračunan 22 % DDV.
Rok plačila je 8 (osem) dni od prejema računa.
Zadnji rok za oddajo naročil za že pripravljene oglase je 7 (sedem) delovnih dni pred objavo.
Zadnji rok za oddajo naročil in gradiva za oglase, ki jih je potrebno postaviti ali prirediti, je 12 (dvanajst)
delovnih dni pred objavo.
Brezplačen časopis MOK izhaja predvidoma 3-krat letno v 23.000 izvodih in se brezplačno distribuira v
vsa gospodinjstva, podjetja in pravne organizacije ter krajevne skupnosti v Mestni občini Koper.
Cenik velja od: 1. 5. 2022

Izdajatelj:
Mestna občina Koper
Verdijeva ulica 10
6000 Koper – Capodistria
Matična številka: 5874424
Davčna številka: SI40016803

Uredništvo:
Verdijeva 10, 6000 Koper
Urednik: Alojz Petrovčič
Telefon: 041 367 605
E-naslov: alojz.petrovcic@koper.si
Kontakt za objave – trženje:
Marko Kotnik, 041 964 668

Formati in dimenzije oglasnega prostora
Format: 1/2
pokončna

Format: 1/2
ležeča

Dimenzije (š x v):

Dimenzije (š x v):

Format: 1/4
klasična
pokončna
ležeča

Format: 1/8
klasična
pokončna
ležeča

Dimenzije (š x v):

Dimenzije (š x v):

Format: 1/16
pokončna
ležeča

Format: 1/1
cela stran
(z robom ali brez)

Dimenzije (š x v):

Dimenzije z robom
(š x v):

89 x 260 mm

89 x 128 mm
42,5 x 260 mm
182 x 62 mm

42,5 x 62 mm
89 x 29 mm

182 x 128 mm

89 x 62 mm
42,5 x 128 mm
182 x 29 mm

182 x260 mm

Dimenzije brez roba
(š x v):
210 x 297 mm
Priprava oglasa za tisk
(bleed: 5 mm)

Že pripravljeni oglasi in gradiva za oglase morajo biti oddani v CMYK barvnem okolju ter krivuljah,
pripravljeni za tisk.
Ločljivost fotografij in oglasov poslanih kot fotografija (.JPG) mora biti najmanj 300 dpi.
Logotipi in ostali elementi za oglase morajo biti v krivuljah, v primernih formatih (.PDF, .EPS, .TIFF, .JPG)

CENIK OGLASNEGA PROSTORA
1. Pasica 300x250px
(max rotacija 3 oglaševalci)
2. Pasica 728x90px
(max rotacija 3 oglaševalci)
3. Billboard 970x250px
(max rotacija 3 oglaševalci)

80 €/mes.
(oz. 800 €/12 mes.)
50 €/mes.
(oz. 500 € /12 mes.)
200 €/mes.
(oz. 2000 €/12 mes.)

* za organizatorje volilne in referendumske kampanje 500 EUR brez DDV za 1 pasico v trajanju volilne
kampanje - največ 1 pasica po organizatorju volilne kampanje. Naročnik mora biti na pasici naveden.

IZDELAVA BANNERJEV

Po potrebi izdelamo v agenciji. Razpon cen je odvisen od tipa bannerja in designa.

Minimalna cena izdelava bannerja
Vsem cenam je potrebno prišteti ddv.

SICIRUS D.O.O.
Ul. 15. maja 10b, 6000 Koper | Tel: 041 964 668 | info@sicirus.si

30 €

Formati in dimenzije oglasnega prostora

Format 3.
Billboard 970x250px

Format 2.
Pasica 728x90px

Formati in dimenzije oglasnega prostora

Format 1.
Pasica 300x250px

