CENIK ZDUS PLUS
O ZDUS plus
ZDUS plus je časnik Zveze društev upokojencev Slovenije, oblikovan v formatu A4. Namenjen je
prebiranju na spletu www.zdus-zveza.si , hkrati pa je pripravljen za tisk na domačem tiskalniku. Ker
pa vsi člani še ne uporabljajo računalnika, glasilo še natisnemo v nakladi 5.000 izvodov in celotno
naklado razpošljemo na naslove društev upokojencev za širše članstvo, sorodnim organizacijam,
koordinatorjem projektov in drugim prostovoljcem. ZDUSPlus berejo tako imenovani mnenjski
voditelji, ki imajo s svojimi predlogi, delom in z odločitvami pomemben vpliv na člane: predsedniki in
tajniki društev, vodje zdravstvenih, športno - rekreacijskih in izletniških sekcij, 1.500 aktivistov
programa Starejši za starejše ter drugi. Z upokojevanjem t. i. »Baby boom« generacije, ki ji je
računalnik že dnevno orodje, bo število obiskovalcev naših spletnih strani nedvomno naraslo. Spletne
strani, namenjene starejšim, so v svetu in v z nami primerljivih državah med najbolj obiskanimi.

Cenik oglasnega prostora
Pozicija
Zadnja stran
1/1 stran
2/3 strani
1/2 strani
1/3 strani
¼ strani

Živi rob + 5 mm
ležeče

210 X 148
210 X 99

Pokončno
210 X 297
210 X 297
140 X 297
105 X 297
70 X 297

Knjižni blok
ležeče

184 X 133
184 X 88

Pokončno

Cena

184 X 266
184 X 266
122 X 266
92 X 266
61 X 266
92 X 133

450
400
350
250
150
100

Popust:
Za daljše obdobje oglaševanja (za 6 mesecev ali dlje) se sklene posebna pogodba ter se prizna 20 %
popust na ceno oglasa. V mesecu oglaševanja v ZDUS Plus velja 50% popust za objavo naročnikovega
banerja na spletni strani ZDUS.
Cene oglaševanja na spletni strani ZDUS so predmet ločenega cenika, ki ostaja nespremenjen. 22 %
DDV ni vračunan v ceno. Cenik velja od 01.09.2020.
POPUSTI SE MED SEBOJ NE SEŠTEVAJO.
Oglasni material:
• Oglase v elektronski obliki pošljite na naslov: crt.kanoni@zdus-zveza.si
• Zapis oglasov: za PC v obliki TIF, CDR, PDF, JPG, EPS.
• Linijski raster za oglase: 150 Lpi
Tehnični in komercialni podatki:
Črt Kanoni tel: 01/519-50-86
Mobi
041 696 967
E mail: crt.kanoni@zdus-zveza.si; urednistvo@zdus-zveza.si

Ljubljana, 22. September 2022

