
• A3 format (16, 24 ali 32 strani)
• 100.000 izvodov (95.000 Slovenske novice,  

5.000 BTC City Ljubljana)
• po vsej Sloveniji

LIVE360ºBTC CITY
VODNIK2016

CENIK
OGLAŠEVANJA

poletni   modni nakupi

illyjeve kavne pregrehe

junij 2015
številka 5, letnik 24

giro rosa prvič v sloveniji
2.–4. julij ljubljana



DIMENZIJE IN CENE OGLASNEGA PROSTORA

CELA STRAN
zadnja stran / pokončen
upoštevajte 5 mm porezave
širina: 276 mm
višina: 405 mm

4.125 eur

CELA STRAN
2. in predzadnja stran / pokončen
upoštevajte 5 mm porezave
širina: 276 mm
višina: 405 mm

4.125 eur

CELA STRAN
notranje strani / pokončen
širina: 246 mm
višina: 369 mm

3.025 eur

POLOVICA
ležeč
širina: 246 mm
višina: 180 mm

1.650 eur

POLOVICA
pokončen
širina: 120 mm
višina: 369 mm

1.650 eur

ČETRTINA
pokončen
širina: 120 mm
višina: 180 mm

990 eur

PASICA
ležeč
širina: 246 mm
višina: 88 mm

990 eur

PASICA
pokončen
širina: 77,5 mm
višina: 333,5 mm

990 eur

Vsak oglaševalec prejme gratis novico na spletni strani www.btc-city.com v vrednosti 250 eur + ddv.
Cenik velja od 1. 1. 2016 dalje. Vse cene so brez DDVja.



DIMENZIJE IN CENE OGLASNEGA PROSTORA

NASLOVNICA
pokončen
upoštevajte 5 mm porezave
širina: 276 mm
višina: 310 mm

*IMAGE 3.990 eur
*BRAND 10.990 eur
*Ustreznost naslovnice potrdi 
odgovorna urednica.

STIL, GURME
pokončen
širina: 276 mm
višina: 405 mm
Priprava besedila in fotografij, 
oblikovanje in postavitev strani:

1 stran: 2.325 eur
2 strani: 3.825 eur

Vsak oglaševalec prejme gratis novico na spletni strani www.btc-city.com v vrednosti 250 eur + ddv.
Cenik velja od 1. 1. 2016 dalje. Vse cene so brez DDVja.



NAVODILA ZA ODDAJO MATERIALOV

DIGITALNI MEDIJ - CD
CD lahko dostavite na naslov:
NICHA d.o.o., Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana
e: eva.kozlevcar@nicha.si, natasa.vugrinec@nicha.si

• datoteka naj bo v procesnih barvah - CMYK
• formati za oddajo: TIFF, JPEG, PDF, EPS, Ai
• resolucija naj bo najmanj 300 dpi
• za datoteke PDF uporabljajte visoko ločljivost
• po možnosti spremenite fonte v krivulje ali pa jih priložite

ROK ODDAJE: najmanj 14 dni pred izidom BTC Vodnika

Za čim bolj natančno izvedbo priložite barvni odtis oglasa.

Oglase sprejemamo s pisnim naročilom.
Naročnik v celoti odgovarja za vsebino oglasa.

V kolikor nimate izdelanega oglasa, vam ga izdelamo.
Pri fotografiranju vam bomo en posnetek zaračunali 25 EUR.

Pomembno:
• Naročnik je odgovoren za vsebino objave (resničnost navedb, točnost 

tel. številk in lokacije, uporabo avtorskih del ...).
• Rok za reklamacije je 8 dni po objavi, izključno v pisni obliki.
• Za oglase, pri katerih so bili materiali oddani po roku za oddajo, 

reklamacije niso možne.
• Za oglase, oddane na elektronskem mediju brez vzorčnega odtisa, 

reklamacije niso možne.

Datumi izidov časopisa
12. februar
18. marec
16. april 
20. maj
18. junij
20. avgust
8. oktober
26. november

Distribucija časopisa
• Priloga Slovenskih novic.
• Območje BTC City Ljubljana.



KONTAKTI

UREDNIŠTVO IN OGLASNO TRŽENJE
BTC, d. d., Šmartinska 152, 1000 Ljubljana

MATIC ŽEHELJ
T: (01) 585 15 10
e: matic.zehelj@btc.si

Odgovorna urednica:
MAJA OVEN
T: (01) 585 13 15
e: maja.oven@btc.si

OBLIKOVANJE IN IZVEDBA
NICHA d.o.o., Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana

NATAŠA VUGRINEC
T: 01 81 00 306
E: natasa.vugrinec@nicha.si

EVA KOZLEVČAR
T: 01 81 00 305
E: eva.kozlevcar@nicha.si


