medicina in ljudje
Ovitki in cele strani
Ovitek v živi rob

3,30 €

Format:

TELEVIZIJSKA
VODITELJICA

203 x 271 mm

BERNARDA

ŽARN

Spoštujmo
se toliko, da
si upamo
postaviti
meje

406 x 271 + 5 mm

2.850,00 eur

Ovitek 2 – 2.250,00 eur
Ovitek 3 – 2.100,00 eur
Ovitek 4 – 2.450,00 eur

271 mm

VZGOJA

Nakup darila
za otroka –
nič lažjega!

Oglas 2/1

203 x 271 mm + 5 mm

Brez tabujev za vaše zdravje

2/1

ODNOSI

Ljubezen,
odvisnost
in nasilje

Oglas 1/1

SPROSTITEV IN PROSTI ČAS
Srednja pot do telesnega in duševnega ravnovesja

203 x 271 + 5 mm

št. 6 I december 2018
medicina.finance.si

1.950,00 eur

203 mm

V reviji Medicina in ljudje boste našli
nasvete strokovnjakov in zdravnikov,
osebne zgodbe bolnikov, informacije o
tem, kako zdravje ohraniti, kako zgraditi
zdrav življenjski slog zase, za svojo
družino in vse, ki jih imate radi.

1/2

Roki za naročilo in oddajo gradiva:
• naročilo oglasnega prostora:
10 delovnih dni pred izidom
• oddaja pripravljenega gradiva:
7 delovnih dni pred izidom
• oddaja nepripravljenega gradiva:
8 delovnih dni pred izidom.

A

A

Izid: februar, april, junij, september,
oktober, december
Naklada: 10.000 izvodov

1/4

1/3

A

B

1/2 STRANI:
A: 98 x 271 + 5 mm
B: 203 x 132 + 5 mm
1.200,00 eur

B

Paketni popusti:
Število objav
2-3
4-5
6 ali več

1/3 STRANI:
A: 70 x 271 + 5 mm
B: 203 x 92 + 5 mm
1.000,00 EUR

B

1/4 STRANI:
A: 83 x 118 mm
B: 168 x 60 mm
850,00 EUR

Demografija bralcev:
• 52 % bralcev je starih med 36 in 55 let.
• 61,7 % bralcev revije je ženskega spola.
• Bralci živijo v družinah z nadpovprečnimi dohodki.
• Bralci so aktivni ljudje. Pripadajo generacijama babyboomers
in generaciji X.
• Več kot 50 % bralcev MDL živi v tri- ali štiri članski družini.
• Največji delež bralcev prihaja iz osrednje Slovenije (31,4 %).

Odstotek popusta
25
35
45

Popust velja ob hkratnem naročilu oglasov z
določenimi datumi objav. Datumi morajo biti
določeni ob oddaji naročila. Paketni popust velja za
oglase, naročene za obdobje 12 mesecev, in ne za
združevanje modulov.

(vir: RBB 2018)

Mere so napisane vodoravno krat navpično v mm. V ceno ni vštet 22-odstotni DDV. Cene veljajo od 1. 1. 2019.

Cenik oglasnega prostora

