Mali oglasi
Mali oglasi so namenjeni predvsem oglaševanju storitvenih dejavnosti in majhnih trgovin vseh panog.
Mali oglasi so poceni, a učinkovita rešitev za oglaševanje v ŠTAJERSKEM TEDNIKU. So zanesljiv
ključ do uspeha, saj ...
• so poceni, ker lahko velikost in vsebino prilagodite svojim željam in zmožnostim;
• so učinkoviti, ker ob skupni nakladi 12.000 izvodov dosežejo več kot 40.000 bralcev;
• so praktični, ker je odslej na voljo tudi opremljanje z grafičnimi oznakami dejavnosti;
• so prepoznavni, ker jih lahko opremite tudi s svojim logotipom.
Mali oglasi za fizične osebe
samo besedilo

z okvirjem

z okvirjem in simbolom

€

€

€

do 100 znakov

4,20

6,90

9,50

vsak znak nad 100 znakov
Cene ne vsebujejo ddv.

0,05

0,05

0,05

MALI OGLASI fizične osebe

Mali oglasi za pravne osebe in s.p.
z okvirjem in
simbolom

z okvirjem in
logotipom

samo besedilo

z okvirjem

€

€

€

€

do 100 znakov

5,60

8,10

11,20

14,20

vsak znak nad 100 znakov
Cene ne vsebujejo ddv.

0,06

0,06

0,06

0,06

MALI OGLASI pravne osebe in s.p.

Kako do malih oglasov ceneje?
Naročnikom ŠTAJERSKEGA TEDNIKA priznavamo 20% popust na male oglase.

Simboli za male oglase
avtovleka

kolesa
prod., servis

vulkanizerstvo avtomehaniki

kmetijska
mehanizacija

drevesnice

avtomobili
prod., servis

motorji
prod., servis

zidarstvo

fasaderstvo

pleskarstvo

suha gradnja krovci - strehe garažna vrata ureditev kopal. parketarstvo elektrotehnika
keramičarstvo

vodovodarji

ogrevanje

okna in vrata

mizarstvo

tende, žaluzije

zavese

klima naprave

urejanje
okolice

hišna
popravila

dimnikarstvo

tapetništvo

selitve

hišna opravila

avtoprevozništvo

inštrukcije,
tečaji

vodenje
poslov. knjig

foto

čiščenje

krojaštvo,
šiviljstvo

usnjarstvo

menjalnice

šport

otroške
trgovine

papirnice,
knjigarne

prodaja daril

gostilna

bife, bar

računalniki
prod., servis

mali gosp.
aparati

TV + RA
servis

telefonija

GSM

tekstil

male živali

pedikura

frizerji

solarij,
masaže

fitnes

Na željo naročnika izdelamo tudi simbol za dejavnost, ki ni zajeta med trenutno uporabljanimi simboli.
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avtoelektričarji

nepremičnine

