CENIK

OGLAŠEVANJA
BTC CITY VODNIK

DIMENZIJE IN CENE
OGLASNEGA PROSTORA

Format

234x295 mm

Naklada
82.000 priloga Slovenskih novic, BTC City Ljubljana
		

PO VSEJ SLOVENIJI

ZAKUP RUBRIKE
Priprava besedila in fotografij

1 stran: 2.700 eur
2 strani: 4.900 eur

MODnO
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Bodi

Izven okvirjev
Največje modne zapovedi že lahko
občudujete na nogah fatalne Severine
v MASS-ovi novi kampanji. Z ustaljeno
ekipo so ponovno ustvarili fotografije, ki
predramijo modne čute vsake fashioniste.
V skladu z letošnjim sloganom 'Bodi izven
okvirjev' je Severina pozirala v posebnih
kockah, s katerimi spodbujajo vse modne
navdušence, da sledijo svojim modnim
zapovedim in ustvarijo svoj individualni stil
brez meja.

NOVICA

Tega načela se drži tudi Severina, ki se
je pred kamero kot običajno prelevila
v modno divo in pokazala, kako pravi
čevlji ustvarijo vsak modni stajling. V
MASS obutvi predstavlja nepogrešljive
kose za jesen 2017, ki jih že lahko najdete
na policah trgovin. Med njimi izstopajo
superge s sijočimi dodatki, oxfordke
za ščepec moškega pridiha in letošnji
največji trend – debele pete, ki so s svojim
okrasjem glavni adut čevlja. Severina se
kot strastna ljubiteljica visokih pet tokrat ni
mogla upreti salonarjem s peto, posuto s
perlami in kovinskimi zakovicami.

Priprava besedila (do 500 znakov)
in fotografije

89,99 €
05987-27

®
89,99 €
3689/20

120,00 €
82519-10

Mass blagovnica,
Dvorana 7
www.mass.si

Cenik velja od 1. 1. 2019 dalje. Vse cene so brez DDVja.

130,00 €

150,00 €

110,00 €

74704-83

5549-20

1868-26

Oglasna vsebina

400 eur

DIMENZIJE IN CENE
OGLASNEGA PROSTORA

2. IN PREDZADNJA
STRAN

POLOVICA
STRANI

celostranski pokončen oglas
širina: 234 mm
višina: 295 mm
+ dodatek za porezavo
5 mm na vse strani

polstranski ležeč oglas
širina: 212 mm
višina: 127 mm
brez dodatka za porezavo

1.650 eur

4.100 eur

PASICA

OSTALE NOTRANJE
STRANI

ležeč oglas
širina: 212 mm
višina: 50 mm
brez dodatka za porezavo

celostranski pokončen oglas
širina: 234 mm
višina: 295 mm
+ dodatek za porezavo
5 mm na vse strani

1.000 eur

3.000 eur

ZADNJA
STRAN
celostranski pokončen oglas
širina: 234 mm
višina: 295 mm
+ dodatek za porezavo
5 mm na vse strani
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Kdor prej pride,
prej pomaga.

Energija mladosti in izkušnje
modrosti

Hitra in učinkovita
avtomobilska
asistenca
Zavarovalnice Triglav.

Socialno podjetje Simbioza v
sodelovanju z družbo BTC novembra
v spodnji etaži Emporiuma odpira
Inovativno središče tehnologij, kjer
se bosta združili energija mladosti in
izkušnje modrosti. V okviru središča
bodo izvajali različne brezplačne
programe in izobraževanja:
program Tretja kariera bo ponudil
izobraževanja na področju e-veščin
in uporabe digitalnih tehnologij,
program Accelerator55+ (za starejše
od 55 let) pa bo namenjen vsem,
ki si želijo razvijati ideje, proizvode
in projekte. Tretji program je Senior
pripravnik.

Varni na poti s storitvami
avtomobilske asistence:
• 24-urna asistenca v Sloveniji
in Evropi,

Spodnja etaža Emporium

Cenik velja od 1. 1. 2019 dalje. Vse cene so brez DDVja.

optika Clarus

največja optika v sloveniji zdaj še večja
Ker si v Optiki Clarus prizadevajo za nenehni razvoj tehnologije in storitev,
so prenovili poslovalnico v BTC Cityju Ljubljana in jo z zavidljivih 800 razširili
na kar 1.000 kvadratnih metrov površine. Ambulanti za očesne preglede
so opremili z najsodobnejšo tehnologijo in za svoje kupce pripravili še
obsežnejšo ponudbo očal, leč ter drugih optičnih pripomočkov. Osvežili so
tudi vizualno podobo optike, ki bo izkušnjo obiska postavila na še višji nivo
in pripomogla k še boljšemu počutju obiskovalcev.
Dvorana 4, sever
www.clarus.si

• vedno na voljo na 080 2864
ali + 386 2222 2864 v tujini in prek
aplikacije Triglav Asistenca.
Več na triglav.si.

športni Center millenium

25% popusta
pri nakupu mesečne
fitnes karte.
Kupon velja do 22. oktobra 2017.

tiskan_oglas_asistenca_avto_234x295_BTC_vodnik.indd 1
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info@simbioza.eu

• prihod strokovnjaka v približno
30 minutah na območju Slovenije,

080 2864

4.500 eur

MilleniUM

aktiven skok
v Jesenske
dni

simbioza inovativno
središče za tretJo kariero

26.9.2017 9:50:22

muhasto jesensko vreme je
tudi najbolj vztrajne pregnalo v
zaprte dvorane, kjer so športne
aktivnosti na prostem zamenjali
dvoranski športi in fitnes. Vsem, ki
še vedno oklevate, kako in kje se
rekreirati v hladnejših, predvsem
deževnih dneh, v BTC Cityju
svetujejo obisk ŠC millenium, kjer
se boste po vadbi v fitnes centru
ali vodeni vadbi lahko sprostili
v savni in v Strokovnem centru
masaž in terapij.

Fitnes vadba
V ŠC Millenium ničesar ne prepuščajo naključju,
zato so poskrbeli tudi za to, da pri vadbi ne boste
prepuščeni sami sebi. Za pravilno izvedbo vaj
nudijo pomoč strokovno usposobljenih fitnes
trenerjev, diplomantov Fakultete za šport, ki bodo
vse nove člane na brezplačnem predstavitvenem
treningu seznanili z vsem, kar morajo vedeti, da
bo vadba v fitnesu potekala nemoteno, pravilno,
varno, predvsem pa učinkovito. Vsak, ki si želi
večjega napredka in pravilne vadbe, sestavljene
prav za njegove potrebe, se lahko odloči za
mesečni program vadbe. S trenerjem bo na
podlagi svojih želja opravil testiranje, ta pa mu
bo sestavil program, po katerem bo hitreje in
zagotovo dosegel svoj cilj.
Vodene vadbe
Za vse, ki vam je ljubša vadba v skupini (v družbi
je zabavneje in za posameznika, ki se prilagaja
skupini, tudi bolj spodbudno), v ŠC Millenium z
jesenjo znova organizirajo vodene vadbe: tisti,
ki želite še pred delovnimi obveznostmi storiti
nekaj več za dobro počutje, se lahko dvakrat
tedensko razgibate v jutranji vadbi Aktivno jutro
(7.00–8.00), drugi, predvsem tisti, ki vstopate v
peto desetletje, pa se lahko udeležite Vadbe za
starejše ali Osteo Fit vadbe: prva je namenjena
vsem, ki želite ostati v »formi«, druga
preprečevanju ali razvoju osteoporoze.
Savna za sprostitev in Strokovni center
masaž in terapij
V ŠC Millenium si lahko po obisku fitnesa ali
vodene vadbe privoščite še obisk savne (dve
finski, dve turški, dve infrasavni), solarija ter
bazena s prijetnim zunanjim in notranjim
počivalnim prostorom, VIP-savno pa lahko
rezervirate le zase in za prijatelje. V Strokovnem
centru masaž in terapij, ki deluje pod okriljem
ŠC Millenium, vam nudijo še individualni pristop
na področju telesne sprostitve, rehabilitacije po
poškodbi, psihologije športa, psihoterapevtskih
storitev, preoblikovanja postave in svetovanja.

NAVODILA ZA
ODDAJO MATERIALOV

ODDAJA OGLASOV
Oglase pošljete na e-naslov:
matic.zehelj@btc.si
V primeru, da nimate oblikovanega oglasa,
se obrnite na agencijo Nicha in oglas vam bodo
izdelali po promocijski ceni.
E: marjeta.kljajic@nicha.si
T: 01 81 00 301

•
•
•
•
•

datoteka naj bo v
procesnih barvah - CMYK
formati za oddajo:
tiff, jpg, pdf, eps, ai
resolucija naj bo najmanj
300 dpi
za datoteke PDF uporabljajte
visoko ločljivost
tipografije spremenite v
krivulje ali pa jih priložite

Za čim bolj natančno izvedbo priložite
barvni odtis oglasa.
Oglase sprejemamo s pisnim naročilom.
Naročnik v celoti odgovarja za vsebino oglasa.

ROK REZERVACIJE OGLASNEGA PROSTORA
NAJMANJ 5 TEDNOV PRED IZIDOM BTC CITY VODNIKA
ROK ODDAJE OGLASA
NAJMANJ 2 TEDNA PRED IZIDOM BTC CITY VODNIKA

DATUMI IZIDOV V LETU 2019
IN DISTRUBUCIJA

DATUMI IZIDOV V LETU 2019

DISTRIBUCIJA

POMLAD – 16. marec

•
•

POLETJE – 1. junij
JESEN – 31. avgust

Priloga Slovenskih novic
Območje BTC City Ljubljana

Naročnik je odgovoren za vsebino objave (resničnost navedb,
točnost podatkov, 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.

ZIMA – 30. november

KONTAKTI
UREDNIŠTVO
BTC, d. d., Šmartinska 152, Ljubljana
T: 01 58 51 315
Maja Oven, odgovorna urednica:
maja.oven@btc.si
Matic Žehelj, izvršni urednik:
matic.zehelj@btc.si

OGLASNO TRŽENJE
BTC, d. d., Šmartinska 152, Ljubljana

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

Matic Žehelj:
matic.zehelj@btc.si

Eva Kozlevčar:
eva.kozlevcar@nicha.si
Nataša Vugrinec:
natasa.vugrinec@nicha.si

