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Ko se hormoni
poigravajo s
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Moja
zdravnica
2019 je

Vesna Kaloh

Uredništvo Vive

Oglasno trženje
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kaj je Viva
Ovitki in cele strani
2 0 1 9

Š T E V I L K A

305

LETO

XXVII

3,50

Oglasi ovitek v živi rob

EUR

216 x 283 mm + 5 mm

25 let

A P R I L

REVIJA ZA BOLJŠE ŽIVLJENJE

SeRgej PoLunIn

Slaba vest
baleta

Format:

216 x 283 mm

MenoPAvzA

Ko se hormoni
poigravajo s
telesom in čustvi

283 mm

PRobIotIkI

Prijatelji našega
zdravja

1/1

Moja
zdravnica
2019 je

Ovitek 2 – 1.800,00 eur
Ovitek 3 – 1.700,00 eur
Ovitek 4 – 2.000,00 eur

2/1

Oglas 1/1
216 x 283 + 5 mm

Vesna Kaloh

z okvirjem: 191 x 258 mm

216 mm

Viva je ena vodilnih revij na področju
zdravega življenjskega sloga, dobrega
počutja ter koristnih informacij s
področja zdravja.

Zakaj oglaševati v reviji Viva?
• Vsak mesec dosežemo 50.000 ljudi.
• Redni bralci: ženske (70 %) v starosti
od 20 do 59 let.
• Izmed vseh starostnih skupin ima
največ bralcev med 30 in 65 let.
• Bralci večinoma prihajajo iz mestnih
območij, so visoko izobraženi in
imajo visok povprečen dohodek.
Ker Viva med bralci uživa velik ugled
in zaupanje, se to nanaša tudi na
oglaševane izdelke.
Vaš oglas bo dosegel ciljno publiko
visoko osveščenih ljudi, predvsem
žensk, ki v veliki meri odločajo o
nakupu izdelkov in storitev za celotno
družino. Revija Viva je primerna za
oglaševanje vseh izdelkov in storitev, ki
pomagajo dvigovati kvaliteto življenja
in zdravje, lajšajo vsakdan in skrbijo za
dobro počutje.

1.550,00 eur
Oglas 2/1

Notranje strani
1/2 STRANI:
A: 108 x 283 + 5 mm

1/2

1/3

z okvirjem: 95 x 258 mm

A

1/3 STRAN:
A: 72 x 283 + 5 mm

B: 216 x 141 + 5 mm

z okvirjem: 64 x 258 mm

A

z okvirjem: 191 x 129 mm

1.050,00 eur

B

Viva izide vsak prvi petek v mesecu

(10 izvodov na leto, julija in decembra izide
dvojna številka)

Naklada: cca 6.000
Število strani: 72–80
Roki za naročilo in oddajo gradiva:
• naročilo oglasnega prostora:
10 delovnih dni pred izidom
• oddaja pripravljenega gradiva:
10 delovnih dni pred izidom
• oddaja nepripravljenega gradiva:
15 delovnih dni pred izidom.

432 x 283 + 5 mm

1/4

2.300,00 eur

A
A

B: 216 x 94 + 5 mm

1/4 STRANI:
A: 95 x 129 mm
700,00 eur

z okvirjem: 191 x 86 mm

manjši oglas pasica

800,00 eur

191 x 50 mm

B

Vsebinsko sodelovanje:
• 1/1 sponzoriran članek/PR
		
1.900,00 eur
• Posebne priloge ali revije (cena
odvisna od tiska, obsega in naklade)
od 8.000,00 eur

Vlaganje in lepljenje tiskovin in
vzorčkov v revijo
Cena je odvisna od oblike in teže
vzorca. Povprašajte nas po ceni.

300,00 eur

pasica

Pri drugih oblikah sodelovanja je cena po
dogovoru glede na obseg aktivnosti.
• Organizacija strokovnega dogodka
• Organizacija okrogle mize
• Vodenje okrogle mize
• Priprava tematskega newslettra
• Reportaža z dogodka (video in tisk)
• Dogodek Moj zdravnik

Mere so napisane vodoravno krat navpično v mm. V ceno ni vštet 22-odstotni DDV. Cene veljajo od 1. 4. 2019.

		

Cenik oglasnega prostora

