PARLAMENTARNE
VOLITVE 2022
Tudi v PODJETJU ZA INFORMIRANJE MURSKA SOBOTA skrbno spremljamo ak�vnos�, ki se dogajajo na poli�čnem
parketu.
Zato smo se odločili, da vas v predvolilnem času povabimo k predstavitvi vaše poli�čne stranke.
Vestnik je medijska hiša, ki bralcem tako v �skani izdaji kot tudi na spletu tedensko prinaša verodostojne, relevantne
in zanimive informacije iz lokalnega okolja SV Slovenije, saj pokrivamo območje 27 pomurskih občin.

Prednos� Vestnika
lokalne vsebine,
vpetost v okolje

najmočnejši medij
v regiji

monopolni položaj
�skane izdaje

tesen s�k z bralci in
poznavanje bralcev

verodostojnost

kakovostne
vsebine

Ponudba
Z veseljem smo vam pripravili ponudbo in ekipo, ki vam bom pomagala pri predstavitvi vašega kandidata
v naših medijih.

VESTNIK – �sk
1/1 stran
2/3 strani
½ strani
1/3 strani
¼ strani
1/8 strani
1 cm v koloni

(276 x 407 mm)
(276 x 260 mm)
(276 x 200 mm)
(276 x 130 mm)
(164 x 165 mm; 220 x 125 mm; 276 x 100 mm)
(108 x 125 mm; 164 x 80 mm)

3.190,00 €
2.100,00 €
1.610,00 €
1.150,00 €
890,00 €
490,00 €
21,00 €

VESTNIK – splet
Zgornja pasica
Kocka

970 x 250 px
300 x 250 px

15 €/cnt
20 €/cnt

Poli�čno oglaševanje mora bi� nedvoumno označeno kot oglaševanje. • Naročila sprejemamo v pisni obliki. • Gradivo morate dostavi� po elektronski poš�
najkasneje dva dni pred objavo. • Rok za oddajo materiala/oglasa je dva dni pred objavo. • Preda se oblikovano in lektorirano gradivo/oglas. • PR-člankov ne
objavljamo. • V navedenih cenah ni upoštevan ddv. • V navedenih cenah še ni upoštevan agencijski popust. • Plačilo po predračunu, najmanj dva dni pred objavo.
• V predvolilnem času na naslovnici Vestnika in na zadnji strani ne objavljamo oglasov poli�čnih strank.

Kontakt

Mar�na Mlakar
Oglasno trženje

+386 02 538 17 54
+386 (0)41 509 260

mar�na.mlakar@vestnik.si
www.vestnik.si

