
 

Cenik oglaševanja 2020

BTC CITY VODNIK



Brezplačna revija BTC City Vodnik združuje zadnje novice iz BTC 
Cityja Ljubljana z vedno aktualnimi vsebinami, članki, trendi, 
nasveti in intervjuji. Zaradi vsebinske pestrosti omogoča veliko 
priložnosti za oglaševanje in predstavitev vaše ponudbe, saj 
vključuje vse od modnih, športnih, kulinaričnih in lifestyle vsebin, 
do različnih idej in nasvetov za preživljanje prostega časa. 

Nase lahko opozorite s klasičnimi oglasi v različnih dimenzijah ali 
z vsebinskimi objavami v obliki novice ali kolaža izdelkov. Vsaka 
številka je aktualna 3 mesece in kot priloga Slovenskih novic doseže 
bralce po celi Sloveniji, prav tako pa je na voljo obiskovalcem BTC 
Cityja Ljubljana, ki letno beleži kar 21 milijonov obiskov!

UVOD

Izid: 4x letno
Format: 234 x 295 cm
Naklada: 82.000 izvodov
Distribucija: Priloga časopisa Slovenske novice in 
                          BTC City Ljubljana

Datumi izidov v letu 2020:  4. april 

      13. junij 

      29. avgust 

      28. november
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ZAKAJ OGLAŠEVATI V BTC CITY VODNIKU

21 MILIJONOV 
obiskov BTC Cityja na leto

181.000 BRALCEV
tiskane izdaje Slovenskih novic

Cenik velja od 1. 1. 2020 dalje. 



NASLOVNICA
*

OVITEK 4/1
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širina:  235 mm

višina:  212 mm  

+ 5 mm dodatka za porezavo

cena:  4.000 EUR

cena:  11.000 EUR
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* Ustreznost naslovnice potrdi odgovorna urednica. 

Najemnikom na območju BTC City Ljubljana priznamo 20 % popusta na navedene cene.  Cene ne vključujejo DDV. 

POSEBNI OGLASNI FORMATI 
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širina:  235 mm

višina:  295 mm  

+ 5 mm dodatka za porezavo

cena:  3.000 EUR

širina:  235 mm

višina:  295 mm  

+ 5 mm dodatka za porezavo

cena:  2.500 EUR

širina:  235 mm

višina:  295 mm  

+ 5 mm dodatka za porezavo

cena:  2.000 EUR

ZADNJA STRAN 1/1 NOTRANJA STRAN 1/1DRUGA ALI PREDZADNJA 
STRAN 1/1

STANDARDNI OGLASNI FORMATI 

širina:  470 mm

višina:  295 mm  

+ 5 mm dodatka za porezavo

cena:  3.500 EUR

NOTRANJI STRANI 2/1
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Najemnikom na območju BTC City Ljubljana priznamo 20 % popusta na navedene cene.  Cene ne vključujejo DDV. 



širina:  212 mm

višina:  86 mm 

cena:  800 EUR

LEŽEČE 1/4

212 mm
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5STANDARDNI OGLASNI FORMATI

širina:  212 mm

višina:  129 mm  

cena:  1.300 EUR

LEŽEČE 1/2

212 mm
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POKONČNO 1/2

širina:  117.5 mm

višina:  295 mm  

+ 5 mm dodatka za porezavo

cena:  1.300 EUR

117.5 mm
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Najemnikom na območju BTC City Ljubljana priznamo 20 % popusta na navedene cene.  Cene ne vključujejo DDV. 



6VSEBINSKO OGLAŠEVANJE 

EKSKLUZIVNI KOLAŽ IZDELKOV

1 STRAN:  1.800 EUR

2 STRANI:  3.300 EUR

  Oglaševalec zagotovi besedilo in fotografije izdelkov. 
  V primeru, da izdelke fotografira BTC, znaša cena  

 fotografije posameznega izdelka 25 EUR.
  Izdelki in besedilo se v obliki članka brezplačno objavijo   

 tudi na spletnem portalu BTC City.
  Postavitev strani (število izdelkov in oblikovanje) mora biti   

 skladna s celostno podobo revije.

1 IZDELEK:  100 EUR

IZDELEK V KOLAŽU

  Vključitev izdelka v uredniško načrtovan kolaž.  
  Izdelek mora bit vsebinsko ustrezen.
  Oglaševalec zagotovi fotografijo izdelka. 

         V primeru, da fotografija ni ustrezna za objavo,  
         fotografiranje zagotovi BTC. V tem primeru je cena  
         fotografiranja posameznega izdelka 25 EUR.
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Najemnikom na območju BTC City Ljubljana priznamo 20 % popusta na navedene cene.  Cene ne vključujejo DDV. 



7VSEBINSKO OGLAŠEVANJE 

cena:  1.800 EUR cena: 1.200 EURcena:      3.300 EUR cena:  250 EUR

VSEBINSKA  
PREDSTAVITEV 1/1

VSEBINSKA 
PREDSTAVITEV 2/1

  Oglaševalec zagotovi 
          besedilo in fotografije. 

  Vsebina se v obliki članka      
          brezplačno objavi tudi na     
          spletnem portalu BTC City.
          Postavitev strani mora biti       
          skladna s celostno podobo revije.

  Oglaševalec zagotovi 
          besedilo in fotografije. 

  Vsebina se v obliki članka      
          brezplačno objavi tudi na     
          spletnem portalu BTC City.
          Postavitev vsebine mora biti                
          skladna s celostno podobo revije.

  Oglaševalec zagotovi besedilo in fotografije. 
  Vsebina se v obliki članka brezplačno objavi 

          tudi na spletnem portalu BTC City.
          Postavitev strani mora biti skladna s celostno                  
          podobo revije.

VSEBINSKA 
PREDSTAVITEV 1/2

KRATKA NOVIČKA

  Oglaševalec zagotovi  
          besedilo (do 500 znakov  
          s presledki) in fotografijo.
         Postavitev vsebine mora biti                         
         skladna s celostno podobo revije.

Najemnikom na območju BTC City Ljubljana priznamo 20 % popusta na navedene cene.  Cene ne vključujejo DDV. 



8REZERVACIJE IN ODDAJA OGLASOV 

REZERVACIJA OGLASNEGA PROSTORA: 
najmanj 3 tedne pred izidom BTC City Vodnika.

ODDAJA OGLASA: 
najmanj 2 tedna pred izidom BTC City Vodnika.

Oglase pošljete na e-naslov: 
matic.zehelj@btc.si

Za čim bolj natančno izvedbo priložite barvni odtis oglasa. 
Oglase sprejemamo le s pisnim naročilom.

NAVODILA ZA PRIPRAVO OGLASA

  datoteka naj bo v procesnih barvah - CMYK

  formati za oddajo: primarno PDF (sekundarno:tiff, jpg, eps, ai)

  resolucija naj bo najmanj 300 dpi

  za datoteke PDF uporabljajte visoko ločljivost

  tipografije spremenite v krivulje ali jih priložite

KONTAKTI

UREDNIŠTVO
BTC d.d., Šmartinska 152, 1000 Ljubljana

Maja Oven, odgovorna urednica
e-naslov: maja.oven@btc.si

Polja Pretnar, izvršna urednica
e-naslov: polja.pretnar@btc.si

OGLAŠEVANJE
BTC d.d., Šmartinska 152, 1000 Ljubljana

Matic Žehelj, vodja oglasnega trženja
e-naslov: matic.zehelj@btc.si

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

Tanja Kaštrun, ing. multimedije
e-naslov: tanja.kastrun@nicha.si 

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

uporabo avtorskih del…) in zalogo izdelkov. Za oglase, oddane na elektronskem 

mediju brez vzorčnega odtisa, reklamacije niso mogoče.


