
Za več informacij pokličite 01/512-1-512 (Urša, Lidija ali Mirjam) oz. pišite na marketing@ognjisce.si.

Tiskano oglaševanje v reviji Prijatelji Radia Ognjišče

V času, ko je nujno modro investirati denar za oglaševanje, je revija PRO zagotovo pravi naslov 
za  vaš  oglas.  Revija  je  pričakovana,  želena  in  brana  od  prve  do  zadnje  strani.  In  kar  je 
najpomembneje, prelistajo jo vsi člani družine. In še ena specifika - revijo PRO mnogi hranijo in je ne 
zavržejo po branju.

Nekaj najpomembnejših informacij o reviji: 

• izid 2x letno; 
• 64 barvnih strani; 
• brezplačna; 
• piše o radijskih dogodkih - koncertih, prireditvah, srečanjih s poslušalci, radijskih 

počitnicah, o oddajah, ...
• pišemo jo radijski sodelavci na oseben način;
• izide spomladi in v decembru;

• revija  PRO je  v  prvi  vrsti  namenjena  Prijateljem  Radia  Ognjišče  (PRO),  torej 
tistim,  ki  so  se  prostovoljno  odločili  plačevati  "radijsko  naročnino"  ti  so  naši 
najbolj zagreti poslušalci - teh je v naši bazi že 15.000 in vseh teh 15.000 revijo 
nestrpno pričakuje, jo prebere (ampak res PREBERE),  hrani in posoja 
naokrog; 

• pošiljamo jo na ZNANE naslove (direktni mailing), kar pomeni, da z njo ne 
"posiljujemo"  tistih, ki je ne bi želeli dobiti; 

• 5.000 dodatnih izvodov raznosimo še po župnijah in katoliških prodajalnah;

• končna naklada revije je 20.000 izvodov.

Vaš oglas v reviji PRO bi bila odlična dopolnitev siceršnjega pojavljanja v najrazličnejših medijih. Bralci 
oz.  naši poslušalci ga ne bodo spregledali,  prav nasprotno! Dobro si ga bodo ogledali in to več kot 
enkrat,  saj  revijo  PRO  hranijo,  posojajo  ostalim  družinskim  članom,  jo  večkrat  listajo,  prebirajo,  
skratka, vaš oglas ne bo šel mimo njihovih oči. 

Z oglasom v reviji PRO bi:

• 15.000 družin   zagotovo zaznalo vaše sporočilo, saj revijo pozorno preberejo - to so naši redni 
in zvesti poslušalci, ki jih zanima naše delo tudi v besedi in sliki. 

• vzpodbudili akcijo  pri  potrošniku,  saj  nam  izkušnje  in  pripovedovanje  naših  dosedanjih 
oglaševalcev pričajo o tem. 

• okrepili in dopolnili vaše siceršnje vaše oglaševanje - saj bi radijski oglas dobil tudi sliko in 
besedo. 

• še bolj opozorili nase. 

• si zagotovili še lep paket brezplačnih sekund za radijsko oglaševanje -  kar 50% vrednosti 
oglasa boste dobili še v radijskih sekundah!

Se sprašujete zakaj tako ugodni paketi? 

Ker vas res želimo imeti zraven. Ker bi radi našim poslušalcem ponudili lepšo, bogatejšo revijo, 
večje črke, lepše barve, več vsebine. In ker nam vaš oglas pomaga "pokriti" poštnino in tisk. Našim 
zvestim poslušalcem namreč želimo revijo pokloniti!



Možnosti so sledeče: 

Zunanja platnica - najbolj opazna, vidna, ekskluzivna! In najbolj zaželena, zato bo hitra 
odločitev na mestu!

• zunanji enostranski barvni oglas v velikosti 20 x 28,2 cm 
(končni format + 3 mm za porezavo), 

• cena 2.540 € + DDV, 
• v ceni je vključenih 67 komercialnih obvestil ALI 819 sekund za oglaševanje (v vrednosti 

1.270 €) 

Notranji platnici ( prva notranja in zadnja notranja) - udarna, ekskluzivna pozicija!

• notranji enostranski barvni oglas v velikosti 20 x 28,2 cm 
(končni format + 3 mm za porezavo), 

• cena 2.200 € + DDV, 

• v ceni je vključenih 57 komercialnih obvestil ALI 710 sekund za oglaševanje (v vrednosti 
1.100 €) 

Celostranski oglas:

• notranji enostranski barvni oglas v velikosti 20 x 28,2 cm 
(končni format + 3 mm za porezavo), 

• cena 1.690 € + DDV, 

• v ceni je vključenih 44 komercialnih obvestil ALI 545 sekund za oglaševanje (v vrednosti 
845 €) 

Polstranski oglas:

• notranji polstranski barvni oglas v velikosti 20 x 14,1 cm 
(končni format + 3 mm za porezavo), 

• cena 1.190 € + DDV, 

• v  ceni  je  vključenih  še  31  komercialnih  obvestil  ALI  384  sekund  za  oglaševanje (v 
vrednosti 595 €) 

Dvostranski oglas za še večjo opaznost - najbolj ugoden paket, največ dodatnih sekund!!!

• notranji dvostranski barvni oglas ali dva posamezna oglasa 

• cena 3.380 € 

• v ceni je vključenih 89 komercialnih obvestil ali 1.690 (!!!) sekund za oglaševanje (v vrednosti 
2.620 €!!!) 

Četrtstranski oglas:
• notranji barvni oglas v velikosti 1/4 

(velikost 10 x 14,1 cm ali ležeča oblika 20 x 7 + 3 mm za porezavo)

• cena 714 € + DDV, 

• v ceni je vključenih tudi 19 komercialnih obvestil ali 230 sekund (v vrednosti 357 €)


