
 
 

CENIK oglasnega prostora 2023 
 
  Osnovni cilji izhajanja Kontakta 
▪ Izhaja kot tiskovina za vzpostavljanje prepoznavnosti Cone 

Tezno navzven in navznoter z namenom krepitve njene 
poslovne uspešnosti in ugleda, kakor tudi krepitve 
poslovne uspešnosti in ugleda podjetij, ki poslujejo znotraj 
cone. 

▪ Nuditi želimo podporo poslovnemu povezovanju in 
poslovnim priložnostim v Coni Tezno, kakor tudi 
povezovanju med Cono Tezno in podjetji znotraj nje z 
zunanjimi subjekti. 

▪ S pomočjo Kontakta obveščamo o aktualnih dejavnostih in 
ukrepih   podpornih gospodarskih institucij.  

 

Ciljne skupine Kontakta  
▪ podjetja, k i  poslujejo  v Coni Tezno (lastniki, vodstva, 

zaposleni, partnerji, gostje...), 
▪ zunanji prejemniki, ki so v interesu podjetij, ki poslujejo v 

Coni Tezno, 
▪ mediji (mediji specializirani za gospodarske zadeve, 

uredništva za gospodarstvo v dnevnikih, elektronskih 
medijih ...), 

▪ izbrani naslovi v državni upravi,   
▪ Univerza v Mariboru  -  posamezne fakultete in inštituti, 
▪ izbrani naslovi v MO Maribor in občinah Podravske regije, 
▪ člani mestnega sveta MO Maribor in državnozborski 

poslanci z območja Maribora oziroma regije, 
▪ s strani Zavoda PPC Tezno izbrana podjetja oziroma 

poslovni sistemi, 
▪ lokalne skupnosti oziroma  Mestna četrt Tezno, 
▪ srednje strokovne šole, 
▪ gospodarske in obrtne zbornice, 
▪ razvojne agencije in institucije 
▪ in drugi.  

 
 

V Kontaktu so objavljeni naslednji tematski sklopi 

▪ prispevki o Coni Tezno kot fizičnem in poslovnem sistemu, 

▪ prispevki o subjektih-podjetjih, ki delujejo v okviru Cone 

Tezno, s poudarkom na ljudeh in dogodkih v okviru Cone 

Tezno,  

▪ prispevki o temah širšega pomena, ki so posredno 

povezani z entitetami, kakršna je Cona Tezno,  

▪ predstavljamo zgodbe, ki so se v Coni začele odvijati že v 

času  TAM-a in se v drugačnih oblikah nadaljujejo danes, 

▪ prostor namenjamo lokalnemu okolju in MČ Tezno, 

▪ objavljamo dogodke Tehniškega šolskega centra Maribor, 

▪ s sogovorniki v kolumnah razmišljamo o gospodarskem in 

podjetniškem okolju.  
 

 

 

Zakup oglasnega prostora v Kontaktu 

▪ Zainteresirane firme in drugi subjekti lahko v mediju 

zakupijo oglasni  prostor po ceniku, bodisi za klasične 

oglase ali pa v obliki pisnih PR prispevkov (komercialna 

sporočila, ponudbe, tržno komuniciranje, čestitke, 

voščila, povabila ...). 

▪ Zainteresirani lahko vsebinsko in/ali oblikovno 

pripravo oglasnih sporočil naročijo pri Zavodu PPC 

Tezno, cena je odvisna od vrste oziroma zahtevnosti 

sporočila in se glede na dobljene podatke posreduje v 

obliki ponudbe. 

▪ Naročilo oglasnega prostora: Zavod PPC Tezno, Cesta k 

Tamu 27, 2000 Maribor, ID za DDV: SI26632888, 

info@conatezno.si. 

▪ Rezervacija  oglasnega  prostora  se  sklene  na podlagi 
pisnega naročila najkasneje 10 dni pred izidom. Enak 
termin velja za oddajo oglasa. 

▪ Vse slike in elementi morajo biti v barvnem načinu 
CMYK (procesne barve), v velikosti 1:1 in ločljivosti 
300 dpi – raster 60 linij na cm. 

▪ Vse pisave morajo biti spremenjene v krivulje. 
▪ Zapisi so lahko TIFF (300 dpi), EPS (composite, ne DCS) 

ali za tisk primeren PDF – minimalne zahteve: 

 velikost 1:1, vsi objekti in slike po CMYK, Bicubic 
Downsampling to 300 DPI, Embed All Fonts, 

 na vsaki strani oglasa mora biti 3 mm dodatka. 
▪ Oglasov, ki so pripravljeni v Microsoft Word-u, ne 

moremo uporabiti. 
▪ Velikost oglasov: 1/1 210mmX297mm, 1/2 

210X148,5mm, 1/3 210mmX99 mm,  ¼  
210mmx74,25mm, 1/8 210 mmX37,13 mm.  

▪ Brez predhodnega poskusnega odtisa, ki ga priložimo 
tiskarni, ne odgovarjamo za kakovost barv in 
morebitne napake v oglasu. 

▪ Tržna sporočila morajo biti v skladu s kodeksom 
oglaševanja in Zakonom o medijih. Za vsebino objave 
je odgovoren naročnik. Urednik si pridržuje pravico, da 
ne objavi oglasov, ki vsebinsko ne ustrezajo uredniškim 
načelom informatorja. Propagandne članke 
označujemo posebej.  
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   SPLOŠNI PODATKI 

 

Izdaja: Zavod poslovno proizvodna cona Tezno, Cesta k Tamu 27, 2000 Maribor 

Periodika izhajanja: Dvakrat  letno  - april/maj, september/oktober,  

Naklada: 900 

Format: 210 x 297 mm, 32 strani + 4 strani ovitek 

Vrsta tiska:   4/4 

Material: Ovitek 150g, mat // vložek 4/4, 115g mat papir 

Distribucija 
Tiskano: etikirano, dostava Pošta Slovenije,  
Spletna oblika: www.kontakt-conatezno.si 

 
 

CENIK OGLASNEGA PROSTORA 
 

 Cena enega oglasa Popust za podjetja iz Cone Tezno 

1/8 notranje strani 60 € 45 € 

1/4 notranje strani 120 € 90 € 

1/3 notranje strani 170 € 128 € 

1/2 notranje strani 200 € 150 € 

1/1 notranje strani 400 € 300 € 

2/1 notranje strani 700 € 525 € 

Prva stran + 100 % 800 € 600 € 

Zadnja stran + 50 % 600 € 450 € 

Druga, tretja ali izbrana stran + 30 % 520 € 390 € 

Oglas nestandardnih mer + 30%  

Vložen list po dogovoru 0,50 €/kom  

 

PLAČILO IN DODATNI POPUSTI 
 

Oglas je potrebno plačati na osnovi računa v 14 dneh po objavi.  

Vrednosti oglasov so podane brez obračunanega 22% DDV. 

Ob zakupu oglasnega prostora za 2 zaporedni številki priznavamo dodatni 20 % popust. 
  

 

   

 


