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Posebna revijalna priloga

Avstrija in Slovenija 

Datum izida: 26. oktober 2021

Naklada: 5.500 izvodov
Doseg: 40.200 bralcev

Distribucija:
• Vlaganje v dnevnik Finance 
• Portal Finance.si
• Nišni portal Izvozniki.si (31.200 različnih uporabnikov) 
• E-novice Izvozniki.si (4.200 naročnikov)

Lanskoletna izdaja: http://finance.si/file/avs-slo-20

http://www.finance.si/
http://www.izvozniki.si/
http://finance.si/file/avs-slo-20
https://www.finance.si/file/avs-slo-20
https://www.finance.si/file/avs-slo-20


Vsebina izdaje

• 30 let uspešnega sodelovanja med državama in delovanja Advantage
Austria v Sloveniji

• Uspešne zgodbe avstrijskih podjetij v Sloveniji

• Izkušnje in nasveti, kako hitreje osvojiti avstrijskih trg

• Nove tehnologije v turistični panogi

• Na kakšen način se povezujejo avstrijski in slovenski poslovneži



Mere so napisane vodoravno 
krat navpično v milimetrih. 

V ceno ni vštet 22-odstotni DDV.

Opcija 1:
Enostranski oglas, 4.450 EUR – 50% popust = 2.225 EUR + DDV

Opcija 2:
Polstranski oglas, 3.000 EUR – 45% popust = 1.650 EUR + DDV

Opcija 3:
Dvostranski oglas, 6.200 EUR – 55% popust = 2.790 EUR + DDV

Na voljo so vam tudi premium pozicije – ovitki, kjer vam nudimo 50% popust.

Ponudba za sodelovanje



Mere so napisane vodoravno 
krat navpično v milimetrih. 

V ceno ni vštet 22-odstotni DDV.

Cenik
oglaševanja

Oglasi v digitalni izdaji so 
klikabilni in povezani s spletno 
stranjo oglaševalca. 

V ceno je vključeno po potrebi 
tudi oblikovanje oglasa. 

V primeru, da se odločite 
za promocijski članek,
le-tega pripravimo v 
sodelovanju z vami. 

Navedene cene so brez DDV.

Cenik oglaševanja



Doplačila:

• Preklic objave oglasa po roku: plačilo 30 % cene oglasa
• Za naročila formatov zunaj cenika vam bomo pripravili posebno ponudbo.

Osnova za izračun je cena enega modula.

Roki za naročila in oddajo gradiva:

• Naročilo oglasnega prostora (z določeno velikostjo oglasa): 10. september.
• Oddaja pripravljenega gradiva: najpozneje do 8. oktobra.
• Oddaja nepripravljenega gradiva: najpozneje do 5. oktobra.
• Preklic naročila: najpozneje do 5. oktobra.

Sprejem reklamacij:

do 8 dni po objavi (v pisni obliki).



Napotki za oddajo oglasov:

Oblikovane oglase sprejemamo v formatih pdf, eps, jpg ali tif.
Ne uporabljajte ukaza »overprint«.

Fonte obvezno spremenite v krivulje.

Za pravilen prenos vseh elementov oglasa morajo biti slike invbarve v zapisu CMYK, v
formatu tif, jpg, eps ali pdf.

Tanke linije črk niso primerne za časopisni tisk. Črna barva teksta naj bo definirana kot 100 %
črne, siva pa kot želen odstotek črne. Slike naj imajo primerno ločljivost - 300 dpi.

Neoblikovane oglase oz. besedila sprejemamo v programu Microsoft Word ali Excel. Logotipe
dostavite v vektorski obliki. Slike in barve morajo biti v zapisu CMYK, v formatu tif ali eps.

Oglase nam lahko pošljete po elektronski pošti na naslov oglasi@finance.si ali
po protokolu ftp. Priložite datoteko jpg za kontrolo oglasa.


