PREDSTAVITEV REVIJE IN CENIK OGLASNEGA PROSTORA 2022

Mesečnik za mlade
po srcu
Zavod Vzajemnost, Dunajska 109, Ljubljana www.vzajemnost.si

Vzajemnost
revija za lepo in radostno starost
Pričakovana življenjska doba ljudi se je v razvitem svetu v zadnjih stotih letih skoraj podvojila. Dolgoživa družba je
velik dosežek, a tudi izziv, kako zagotoviti, da se bodo ljudje lepo starali. Revija Vzajemnost, ki je namenjena predvsem
upokojencem, že od začetka piše o teh izzivih. Izhajati je začela januarja 1974, takrat kot priloga časopisa Delavska
enotnost, od leta 1985 je samostojen mesečnik, ki je na voljo le naročnikom. Izhaja v nakladi več kot 28.500 izvodov,
bere pa jo okrog 75.000 bralcev, od upokojencev do njihovih družinskih članov.
Vsak mesec prinaša aktualno, kreativno in spodbudno branje na najmanj 100 straneh, občasno pa so reviji priložene
še posebne priloge.
Bralcem so na voljo različne aktualne teme, potem prispevki o spremembah s področja pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, o pravicah iz zdravstva in sociale ter praktične spodbude, kaj storiti, da bi nam bilo na jesen življenja lažje
in lepše. Veliko je nasvetov za boljše zdravje, za zdravo prehrano in gibanje, kuharskih in vrtnarskih nasvetov, idej za
prenovo stanovanja, za ročna dela, reportaž, malih oglasov in križank. Obuja tudi spomine na preteklost in predstavlja
zanimive zgodbe ljudi ter spodbuja medgeneracijsko sodelovanje.
Vzajemnost je priljubljeno branje starejših že 48 let.
Izhaja vsak prvi četrtek v mesecu, julija izide dvojna poletna številka.
Revija se predstavlja tudi na spletni strani www.vzajemnost.si , kjer so objavljene še aktualne novice.
Tam je tudi cenik spletnega oglaševanja.

Vsebina
O AKTUALNIH TEMAH I POKOJNINAH I ŽIVLJENJSKIH ZGODBAH I ZDRAVJU I HRANI I
GIBANJU I VRTU I ROČNIH DELIH I REPORTAŽE I MALI OGLASI

Struktura bralcev
Ciljna skupina: starejši od 55
Porazdelitev po spolu: žensk 58%, moški 42%
Izobrazba: največ poklicna in štiriletna srednja šola
Delovna aktivnost: predvsem upokojenci
Povprečna starost: 69 let

Naklada in branost
Naklada: 28.500+
Branost: 75.000
Vir: RPN in interni podatki Vzajemnosti

Tisk

Radin print, Sv. Nedelja

Kontakti
Direktorica in odgovorna urednica: mag. Jožica Dorniž
T 01 530 78 48, E jozica.dorniz@vzajemnost.si
Trženje oglasnega prostora: Zdenka Peloz
T 041 388 690, E zdenka@vzajemnost.si
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Cenik oglasnega prostora in tehnični podatki
Format revije: 220mm x 290mm
Oglasi v živi rob morajo imeti 5mm dodatka.
Revija je sestavljena iz 96 notranjih strani in
4 strani ovitka (notranjih strani je tudi več).
Oglasi so možni na 2, 3, 4 strani ovitka.
OGLASI OVITKA
A: (v živi rob) 220 mm x 290 mm + 5 mm dodatka
B: (knjižni blok) 184 mm x 258 mm
**Cena: 1.848 evrov (4. stran) in 1.738 evrov (2. in 3. stran)

1/1 strani

290 mm

220 mm

OGLASI KNJIŽNEGA BLOKA
A: (v živi rob) 220 mm x 290 mm + 5 mm dodatka
B: (knjižni blok) 184 mm x 258 mm
**Cena: 1.606 evrov
POKONČNI: 2/3 strani, 1/2 strani, 1/3 strani, 1/4 strani
LEŽEČI: 1/2 strani, 1/3 strani, 1/4 strani

ORIENTACIJA TEKSTA: dvokolonska, trikolonska in štirikolonska razporeditev
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Dimenzije, pozicija in cene oglasov

** 22-% DDV ni vračunan v ceno.

2/3 strani

Elektronski zapis oglasov v PDF formatu.
Barvna vrednost v CMYK-u, resolucija 300 dpi.

**Cena: 1.188 evrov
Dimenzija
137 mm x 290 mm
+ 5 mm dodatka

Dimenzija
121 mm x 258 mm

Dimenzija
220 mm x 142 mm
+ 5 mm dodatka

Dimenzija
106 mm x 290 mm
+ 5 mm dodatka

Dimenzija
184 mm x 126 mm

Dimenzija
90 mm x 258 mm

Dimenzija
220 mm x 93 mm
+ 5 mm dodatka

Dimenzija
74 mm x 290 mm
+ 5 mm dodatka

Dimenzija
184 mm x 82 mm

Dimenzija
57 mm x 258 mm

Dimenzija
220 mm x 70 mm
+ 5 mm dodatka

Dimenzija
90 mm x 126 mm

Dimenzija
121 mm x 93 mm

Dimenzija
184 mm x 60 mm

Dimenzija
57 mm x 93 mm

Dimenzija
90 mm x 60 mm

1/2 strani
**Cena: 990 evrov

1/3 strani
**Cena: 803 evrov

1/4 strani
**Cena: 638 evrov

1/8 strani
**Cena: 330 evrov

