&TEHNIKA
VZDRŽEVANJE
Posebna priloga revije Avto fokus – marec 2017

Največja slovenska priloga o avtomobilski tehniki in vzdrževanju

Periodika: sezonska (dvakrat letno)
Objava: kot posebna priloga reviji Avtofokus
Naklada: 12.000 izvodov na številko
Distribucija: naročniki + preko 2.000 prodajnih mest
Doseg posamezne številke: 46.000 bralcev
Povprečna starost bralcev: 33,5 let
Pretežni profil bralcev: moški, z višjim in visokim dohodkom

Vzdrževanje starejših vozil
Brezstični ključi

Oprema

Barvni trendi pri avtomobilih
Avtomobilski brisalci
Polepitev vozila
Nissan GT-R black monster

60 mm

119 mm

CENE OGLASOV

1/4

91 mm

Plin v klimatski napravi
Filtri trdih delcev
Obnova zavornih
kolutov
Avtomobilski žarometi
Jekla visoke trdnosti
Električni servo volan
Popravilo aluminija

Vzdrževanje

FORMATI OGLASOV

1/8

Tehnika

91 mm

NOTRANJE STRANI
1/8
380,00 €
1/4
700,00 €
1/2
1.200,00 €
1/1
2.300,00 €
2/1
3.300,00 €
Tematski in PR članki
Posebni tematski članki, povezani z dejavnostjo/ponudbo
oglaševalca, predstavitve in PR, vlaganje promocijskega
gradiva in druge oblike promocije po predhodnem dogovoru.

186 mm

91 mm

186 mm

213 mm + 5 mm

2/1

276 mm + 5 mm

1/2

119 mm

1/1
1/1

ON-LINE
• Priloga Avto fokus Tehnika & Vzdrževanje je brezplačno dostopna za branje po
spletu.
• Večina vsebine priloge je objavljena tudi na www.avto-fokus.si.

276 mm + 5 mm

1/4

60 mm

1/2

242 mm

Oglasi na posebnih pozicijah so možni le v skladu z dogovorom, cena se lahko zviša do 30%.
Vse cene so brez 22% DDV-ja.

O PRILOGI
• Priloga Avto fokus Tehnika & Vzdrževanje je sestavni del največje slovenske revije za avtomobilizem, motociklizem, šport in formulo 1 (po
nakladi in obsegu).
• Dosega več kot 70 % vseh slovenskih podjetij, ki so poslovno vključena v
avtomobilsko industrijo (več kot 1.200 jih je med naročniki revije)

KOLEDAR IZIDOV V LETU 2019
Številka
Maj		
November

Datum izida
Rok za oddajo materialov
15. april 2019
5. april 2019
15. oktober 2019		
4. oktober 2019

426 mm + 5 mm

ODDAJA OGLASOV
Pripravljene oglase nam dostavite v PDF formatu (CMYK, 300 dpi).
Prosimo, da navedete kontaktno osebo, telefon in e-naslov.
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