
moj magazin 
Revija Moj magazin o aktualnih lokalno

magazinskih vsebinah obvešča prebivalce 

SV dela Ljubljane. Brezplačno ga v domač 

nabiralnik prejmejo prebivalci četrtnega 

območja Ljubljana Jarše, več tisoč izvodov 

pa razdelimo obiskovalcem v središču 

območja – na področju BTC Ljubljana, 

kjer se mesečno zadržuje več kot 

1,7 miljona obiskovalcev.

O REVIJI

Revijo prebere od 45.000 do 50.000 ljudi.

Doseg je ocenjen na osnovi naklade, načina distribucije in 
povprečnega št. bralcev enega izovda.

OCENJEN DOSEG

PODATKI 

STAROSTNA SKUPINA

do 14 let: 14%
14 – 24 let: 9%

25 – 64 let: 60%
od 65 let: 17%

ŠTEVILO GOSPODINJSTEV

6.045

ŠTEVILO PODJETIJ

ca. 2.000
1. 1. 2015

Mesečno natisnemo 10.000 izvodov.



OGLASNI MODULI

1/4 vertikalno:
89 x 125 mm

1/6 vertikalno:
89 x 82 mm

1/2 vertikalno:
89 x 254 mm

1/12 vertikalno:
58 x 60 mm

1/1 oglas:
200 x 270 mm

2/12 horizontalno:
121 x 60 mm

3/12 horizontalno:
184 x 60 mm

2/12 vertikalno:
58 x 125 mm

6/12 polovička:
184 x 125 mm

3/12 vertikalno:
58 x 189 mm

DOSTAVA OGLASOV:
marketing@mojmagazin.si

NAVODILA ZA PRIPRAVO OGLASOV:
- ločljivost naj bo vsaj 300 dpi
- barvni prostor naj bo v CMYK
- besedila naj bodo spremenjena v krivulje
- dodatna porezava (bleeds) naj bo 5 mm
- format zapisa: PDF, EPS, JPEG ali TIFF

CENIK:
- 1/1 stran = 1.440 Eur

- Platnica 2 = 1.840 Eur

- Platnica 3 =  1.740 Eur

- Platnica 4 =  1.940 Eur

- Prva notranja stran = 1.740 Eur

- 2/1 stran = 2.440 Eur

- Platnica 2 +  Prva  Notranja stran = 2.940 Eur

- Brandirana naslovnica = 3.340 Eur

- Oglasni modul na naslovnici = 480 Eur

Cenik velja od 1.1.2016

 Redna cena enega modula 
je 120,00 € brez DDV.

1 
MODUL



MOŽNOSTI OGLAŠEVANJA

ZAKAJ OGLAŠEVATI V REVIJI
MOJ MAGAZIN?

Možnost 
zakupa

oglasnih 
modulov

po 
konkurenčnih

cenah.

Objava vašega
dogodka, 
vključno

s fotografijami.

Zakup PR 
člankov

s poljubnimi
dolžinami.

Zakup 
celostranskih

oglasov v 
paketu

z vsebino.

Še mnogo 
drugih

možnosti, za 
katere se je 
potrebno
obrniti na

predstavnka 
podjetja.

Vašo ponudbo bo
potrošnik spoznal

v sproščenem 
okolju, kjer je 
zaupljivejši

in bolj dojemljiv.

Pišemo o ljudeh, 
kar pri bralcih 

generira pozitivne 
učinke.

Več tisoč izvodov
razdelimo na

najbolj 
frekventnem

okolju v Ljubljani –
NAKUPOVALNEM

SREDIŠCU BTC.

Bralci revijo 
prebirajo

vsak mesec. Tako 
se vez, ki jo boste 
spletli z njimi, iz 

meseca v mesec še 
kuje.

Z vrhunskimi
izvedljivimi kriteriji 

in vsebinsko 
privlačnostjo -

zadovoljimo vse
potrebe najboljših

oglaševalcev.

Prisegamo na
kakovosten tisk 

in
bogato 

vizualizacijo.

Distribuiramo v 
vse nabiralnike, 

tudi v tiste z APEK 
nalepko.


