Najem oglasnih površin
Ljubljana

Ostali kraji

7 dni

Sezona 1

Sezona 2

Sezona 1

Sezona 2

Cena

50,00 EUR

76,00 EUR

Cena

37,00 EUR

55,00 EUR

NOD*

19,00 EUR

29,00 EUR

NOD*

10,00 EUR

15,00 EUR

Skupaj

69,00 EUR

105,00 EUR

Skupaj

47,00 EUR

70,00 EUR

7dni

DDV ni vključen v cene. NOD* - nadomestilo za opravljanje dejavnosti

Roki za oddajo materialov

distribucije znašajo 2.370 EUR. K temu se zaračuna še pavšal
v višini 5 EUR/kom. za stroške posebnega terenskega obhoda

Rok za oddajo materialov za tisk BB plakatov je 7 delovnih dni

lokacij zunaj rednih terminov lepljenja. Ponudbe za druge sto-

pred začetkom oglaševanja. V primeru, da so materiali odda-

ritve oblikujemo na osnovi konkretnega povpraševanja.

ni kasneje, zaračunamo dodatne stroške v višini 1.250 EUR, ki
pokrivajo stroške posebnega prevoza plakatov iz tiskarne in
posebne distribucije.

Dodatne storitve

Manipulativni stroški

Kadar naročnik dostavi že izdelane plakate, mora to storiti naj-

Manipulativni stroški zajemajo celotno logistiko distribucije po

kasneje 10 delovnih dni pred naročenim terminom nameščanja

Sloveniji do priprave plakatov za mokro lepljenje in znašajo:

plakatov. V nasprotnem primeru ne jamčimo za pravočasno namestitev plakatov. Zaradi kasnejše namestitve plakatov naroč-

do 10 površin

20 EUR/površino

11−50 površin

15 EUR/površino

51 in več površin

1.200 EUR pavšalno.

nik nima pravice zahtevati podaljšanja akcije. Plakatov, ki niso
izdelani v skladu z Europlakatovimi standardi ne sprejemamo
in ne lepimo.
V primeru, da naročnik sam dostavi plakate, se pri manipula-

Lepljenje plakatov

tivnih stroških zaračuna še testiranje razteznosti in trdote plakatnega papirja, preverjanje tehnične ustreznosti in kakovosti,
preverjanje pravilnosti številčenja segmentov ter morebitno

Lepljenje plakatov je v ceni najema. V primeru sponzorstev, pro

dodatno konfekcioniranje plakatov (zlaganje in kompletiranje

bono družbeno koristnih kampanj in ostalih oblik brezplačnega

segmentov):

koriščenja oglasnega prostora, zaračunamo 20 EUR za lepljenje
posameznega plakata.Lepljenje izven rednih terminov lepljenja;
stroški priprave in izvedbe distribucije zunaj rednih terminov

do 10 plakatov

10 EUR/plakat

11−50 plakatov

8 EUR/plakat

51 in več plakatov

7 EUR/plakat

