www.skofljica.si
Občinsko glasilo Glasnik je lokalno glasilo občine Škofljica, ki svojim bralcem že od
ustanovitve občine Škofljica ponuja široko paleto različnih tem, zanimivih vsebin in
aktualnega dogajanja iz občine.
Ključne informacije:
Izid: 6-krat letno, do 27. dne v mesecu
Naklada: 4.000 izvodov
Prejemniki: revijo na dom prejemajo vsa gospodinjstva v občini Škofljica
Remitenda: Glasnik je dostopen tudi v Knjižnici Škofljica ter na Občini Škofljica
V Glasniku so objavljene informacije o vseh pomembnih dogodkih v lokalni skupnosti, v
občinskih javnih institucijah, društvih in združenjih ter kulturnih in športnih organizacijah.
Poleg tega velik del obsega članke in mnenja, ki jih pišejo člani uredniškega odbora,
bralci oziroma občani ter strokovnjaki z različnih področij.
V Glasniku pišemo o:
• uporabnih in praktičnih nasvetih (zdravje, varnost, kulinarika, kmetijstvo ipd.),
• dogodkih in prireditvah v občini in širše,
• delovanju in aktivnostih društev, vzgojno-izobraževalnih zavodov, knjižnice, …
• športnih dosežkih posameznikov in ekip s Škofljice,
• naravni in kulturni dediščini,
• zgodovinskih zanimivostih,
• objavljamo intervjuje z zanimivimi osebnostmi iz lokalnega okolja,
Vabimo vas, da predstavite svoje izdelke, storitve, podjetje v Glasniku in si tako zagotovite
večji promet in prepoznavnost ali na ta način utrjujete ugled vašega podjetja.

CENE OGLASNEGA PROSTORA:
površina

cena

18,4 x 24,8 cm

456 cm²

378,48 €

barvna

18,4 x 16,4 cm

302 cm²

250,66 €

1/2 strani

barvna

18,4 x 12,2 cm

224,5 cm²

186,34 €

1/3 strani

barvna

18,4 x 8,0 cm

147 cm²

122,00 €

1/4 strani

barvna

9,0 x 12,2 cm

110 cm²

91,30 €

format

barva

1/1 stran

barvna

2/3 strani

velikost

CENE ZAHVAL:
format

barva

1/4 stran

Črno-bela

velikost
9,0 x 12,2 cm

V cene ni vštet DDV!

POPUSTI:

5% za dvakratno oglaševanje
10% za tri in večkratno oglaševanje
30% za objavo zahval

Gradivo sprejemamo do 7. v mesecu.
Občina Škofljica, Občinsko glasilo Glasnik, tel. 01 360 16 00,
faks: 01/360 16 10, e-pošta: oglasevanje.glasnik@gmail.com, www.skofljica.si

površina

cena

110 cm²

50,60 €

