
OGLASI

SPLOŠNI CENIK OGLASNEGA PROSTORA V GLASILU ZELENA DEŽELA

1/1 STRAN

format oglasa:
A: 210 x 297mm + 3mm

2.100€ + DDV

1/2 STRANI

format oglasa:
A: 210 x 150mm + 3mm
B: 105 x 297mm + 3mm

1.200€ + DDV

1/3 STRANI

format oglasa:
A: 210 x 100mm + 3mm
B: 70 x 297mm + 3mm

850€ + DDV

1/4 STRANI

format oglasa:
90 x 130mm
700€ + DDV

1/8 STRANI

format oglasa:
90 x 60mm
400€ + DDV

MODUL

format oglasa:
1 cm2

8€ + DDV

OGLASI

OGLASI OGLASI OGLASI

NOTRANJE STRANI

A

A A

B B

Cenik velja od januarja 2022. 
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Vaša nova priložnost!

družinski člani in prijatelji. Bogate vsebine informativno strokovnega značaja, katere so pomembne 
tako za velike kot male lastnike, so vodilo Zelene dežele. 
V njem seznanjamo bralce o različnih razpisih, rokih ter novostih v kmetijstvu in gozdarstvu, 
pozornost pa pritegnejo tudi sporočila oglaševalcev.

»Naš izziv vaš odziv«
    • brezplačni dvomesečnik - izhaja 6 x letno
    • objava časopisa tudi na internetnih straneh 
    • vse strani barvne

Število objav Popust (%)
2 objave letno 15 %

3 objav letno 20 %

4 objav letno 25 %

6 objav letno 30 %

predplačilo 5 %

Stran Doplačilo v %
Zadnja stran 30 %

3 objav letno 50 %

4 objav letno 20 %

Količinski popusti: Doplačila za zahtevano lokacijo oglasa

Datotečni zapisi oglasnih materialov:
    • jpg, tif (datoteka pripravljena v velikosti oglasa, velikost slikovnega zapisa – resolucija 300 dpi/inch)
    • cdr, ai, eps (pripravljeno v velikosti oglasa, teksti vključeni v reklamo naj bodo pretvorjeni v krivulje)

Rok za oddajo gradiva: 10 dni pred objavo. Naročilo je mogoče preklicati v pisni obliki najmanj 8 delovnih dni pred 
predvideno objavo.  

Reklamacijski rok: 3 dni po objavi. V primeru ponavljajočih se oglasov, reklamacijo upoštevamo le, če naročnik na napa-
ko pisno opozori pri prvi objavi.

Za verodostojnost in resničnost podatkov oglasa in člankov odgovarja naročnik. 
Naročnik je dolžan objaviti popravek neresničnih in neverodostojnih podatkov na svoje stroške.

Založnik: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Tisk: Salomon d.o.o.
Naklada: 100.000 izvodov 
Distribucija: Pošta Slovenije

Informacije in naročila:
AGENCIJA KREATIVA »M«, Mojca Smolič s.p.

Mobilna številka: 031/845-669, 
e-mail: info@kreativam.si

Spletne strani: https://www.kgzs.si/za-medije/glasilo-zelena-dezela


