moje finance
Ovitki in cele strani
Prva
finančna
revija v
Sloveniji!

LIZING

Primerjali smo
ponudbe za nakup avta

POKOJNINA
Kako v pokoj z
milijonom v žepu

Oglasi ovitek v živi rob

STANOVANJA
Za kvadratni meter
že 2.700 evrov !

203 x 271 mm + 5 mm

Številka: 09 I september 2018 I Cena: 5,40 �

Čas, da
zamenjate

banko?

271 mm

Format:

203 x 271 mm

Ovitek 2 – 3.200,00 eur
Ovitek 3 – 2.900,00 eur
Ovitek 4 – 3.400,00 eur

1/1

2/1

Oglas 1/1

Preverite

NAJUGODNEJŠO
letos in zadnjih 10 let
ISSN 1580-7517

203 x 271 + 5 mm
z okvirjem: 168 x 240 mm

203 mm

2.600,00 eur
Oglas 2/1

Moje finance so vodilna revija za
upravljanje družinskega in osebnega
premoženja. Informirajo in izobražujejo
o varčevanju, naložbah, zavarovanju,
pokojninah, nepremičninah, davkih,
podjetništvu in o drugih področjih
osebnih financ. Poleg tega svetujejo o
najugodnejših nakupih potrošnih in
trajnih izdelkov ter storitev na področju
gospodinjstva, zdravja, izobraževanja,
potovanj, avtomobilov itd. Vsak mesec z
znanimi Slovenci objavljamo intervjuje
o tem, kako upravljajo svoje osebno
premoženje. Pripravljamo tudi obsežne
neodvisne raziskave, na podlagi katerih
izbiramo naj sklade, naj banke, naj
zavarovanja, naj občine, naj turistične
destinacije itd.

3.700,00 eur

Notranje strani
1/3

1/2

A

A
1/2 STRANI:
A: 98 x 271 + 5 mm

D

z okvirjem: 83 x 240 mm

B

B: 203 x 132 + 5 mm
z okvirjem: 168 x 120 mm

B

1/4

1/3 STRANI v živi rob:
A: 70 x 271 + 5 mm
z okvirjem: 54 x 229 mm

B: 203 x 92 + 5 mm
z okvirjem: 168 x 80 mm

D: 115 x 120 mm
1.300,00 eur

1.700,00 eur

A

Doseg revije Moje finance (enega izvoda):
61.600 bralcev
(vir: RBB 2018)

Naklada:
10.000 izvodov

406 x 271 + 5 mm

B
C

1/4 STRANI:
A: 83 x 118 mm
B: 168 x 60 mm
C: 203 x 72 mm + 5 mm
950,00 eur

pasica z okvirjem

pasica

168 x 30 mm

750,00 eur

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

Cenik oglasnega prostora

moje finance

KDO SO BRALCI MOJIH FINANC?

Izidi v letu 2019

• 59 % moški, 41 % ženske

23. 1.

• 84 % bralcev revije je starih med 26 in 65
let.

20. 2.

• 25 % bralcev Mojih financ je visoko
izobraženih (višješolska izobrazba ali več,
Indeks 126).

20. 3.

• Bralci Mojih financ živijo v tričlanskih
družinah z otrokom, starim od 6 do 14 let.

15. 5.

17. 4.
12. 6.

• Pri 33 % bralcev Mojih financ presega
dohodek gospodinjstva 2.200 EUR.

10. 7.

(vir: RBB 2018)

18. 9.
16. 10.
20. 11.
11. 12.

Roki za naročilo in oddajo gradiva:
• rezervacija oglasnega prostora: 10 dni
pred izidom
• oddaja pripravljenega gradiva: 8 dni pred
izidom
• dostava gradiva za vlaganje: Najpozneje 2
delovna dneva pred vlaganjem do 9. ure
na Poštni ekspedit, Cesta v Mestni log,
rampa 20
(Toni Barčan: 01 476 77 33)
• posebni oglasi: naslovnica, zavihki, slepi
tisk, lepljenje ...
po posebnem dogovoru.

paketi oglaševanja
Paket oglasov
2
3-4
5-7
8-10
11 ali več

Cene vlaganj IN KUPONOV UGODNOSTI
Odstotek popusta
25
30
35
40
45

Teža

Cena v EUR

vloženka do 20 g

2.100,00

vloženka od 21 g do 40 g

2.500,00

vloženka od 41 g do 100 g

3.200,00

kupon do A5 formata

2.100,00

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.

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

Cenik oglasnega prostora

