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Z nami do
prepoznavnosti ...

CENIK

JUMBO PANOJI – BILLBOARDI

JUMBO PLAKAT – BILLBOARD (Primer izgleda na lokacijah)
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JUMBO PLAKAT – BILLBOARD
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Prostor za
vaš oglas
070 899 899

Zakaj naši naročniki oglašujejo na jumbo plakatih?
Vulkanizer iz Trebnjega nam je povedal, da vsako leto dobi več strank, ki pri njemu menjajo in
kupijo pnevmatike, monter iz Mirne, je povečal število povpraševanj po svojih izdelkih, tehnična
trgovina iz Novega mesta je povečala prepoznavnost v Novem mestu in še in še.
Pridružite se našim zadovoljnim strankam.

Našim strankam edini na trgu ponujamo edinstveno priložnost: »Vsak mesec na drugi lokaciji«

Priporočamo pogodbeno dolgoročno sodelovanje z mesečno menjavo lokacij jumbo plakatov.
Tako bo vas oglas vedno znova viden, saj bo vsak mesec na drugi lokaciji.

Kaj pridobite z dolgoročnim sodelovanjem?
•
•
•
•
•
•
•

upamo se vam garantirati efekt pri oglaševanju,
vaš jumbo plakat bo vsak mesec na novi lokaciji in tako bo vedno znova viden,
tisk in montaža jumbo plakata sta do enkrat mesečno gratis,
nižjo ceno zakupa jumbo plakata,
vaš oglas na jumbo plakatu bo videlo več kot 50.000 ljudi dnevno,
brezplačno oblikovanje kreative za jumbo plakat,
izjemen rezultat oglaševanja: več posla, več povpraševanj …

CENIK
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2. tedna
(cena za kos)
200 €
190 €
180 €
160 €
150 €
140 €
120 €

1. mesec
(cena za kos)
270 €
257 €
243 €
216 €
203 €
189 €
162 €

Naročilo 3. mesece
cena za en mesec po
kom (10% popust)
243 €
231 €
219 €
195 €
183 €
171 €
165 €

Naročilo 12. mesecev
cena za en mesec po
kom (20% popust)
216 €
205 €
194 €
173 €
162 €
151 €
130 €

Št. jumbo
1 kom
2 kom (5% popust)
3 kom (10% popust)
5 kom (20% popust)
7 kom (25% popust)
10 kom (30% popust)
15 kom+ (40% popust)

Št. jumbo
1 kom
2 kom (5% popust)
3 kom (10% popust)
5 kom (20% popust)
7 kom (25% popust)
10 kom (30% popust)
15 kom+ (40% popust)

Tisk in montaža PAPIRNATEGA PLAKATA = 70 €/KOM
Cene ne vsebujejo DDV. Tisk in montaža po pogodbi sta 50 % cenejša.
Za predplačila priznamo dodatni 10 % popust.
Nudimo billboard (jumbo) plakatnih mest tudi v ostalih mestih po Sloveniji.

Prostor za
vaš oglas
070 899 899

Prostor za
vaš oglas
070 899 899

PRIPRAVA ZA TISK
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Datoteka za tisk

Datoteka za tisk

504 × 238 mm

400 × 300 mm

priporočljiva resolucija
70 dpi original velikost
(velikost dokumenta do max.15MB)

priporočljiva resolucija
70 dpi original velikost
(velikost dokumenta do
max.15MB)

DATOTEKE
PDF za press, EPS, TIFF, JPEG.
Pisave naj bodo priložene ali pretvorjene v krivulje (outlines). Datoteke (barve) naj bodo v
CMYK-u. Resolucija datoteke naj bo v originalni velikosti optimizirana na 70 dpi. Po možnosti
naj bo priložen best print. Vse ključne informacije naj bodo od desnega in spodnjega roba
oddaljene najmanj 15 cm, ker se papir v odvisnosti od vremenskih vplivov različno razteza
in lahko pride do porezave.

ROK ZA ODDAJO MATERIALOV
Rok za oddajo materialov za tisk BB plakatov je 7 delovnih dni pred začetkom oglaševanja.
V primeru, da so materiali oddani kasneje, se lahko zgodi, da so nameščeni kasneje kot je
pričetek kampanje.

DOSTAVA PLAKATOV
Kadar naročnik dostavi že izdelane plakate, mora to storiti najkasneje 10 delovnih dni pred
naročenim terminom nameščanja plakatov. V nasprotnem primeru ne jamčimo za pravočasno namestitev plakatov. Zaradi kasnejše namestitve plakatov naročnik nima pravice zahtevati podaljšanja akcije. Plakatov, ki niso izdelani v skladu z standardi ne sprejemamo in ne
lepimo. Na plakatih mora biti označena kreativa, segmenti morajo biti zloženi eden v drugega in oštevilčeni.

