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SPLOŠNE INFORMACIJE O REVIJI IRT3000
Revija IRT3000 je edina strokovna revija v Sloveniji in na Hrvaškem, ki celovito in redno obvešča bralce o inovacijah,
razvoju in tehnologijah. Poleg tiskane izdaje izdajamo še digitalno obliko revije, ki jo lahko prelistate kar na tablici
ali mobilnem telefonu. Naši bralci lahko obiščejo tudi našo spletno stran ali se naročijo na e-novice in tako ostanejo
vedno v stiku z dogajanjem.
Številke, ki vas bodo prepričale:

POSEBNE UGODNOSTI ZA LETNE OGLAŠEVALCE
•
•
•
•
•

• več kot sto rednih oglaševalcev in poslovnih
partnerjev
• 10-članski uredniški odbor in 20-članski
strokovni svet
• več kot 10-letna tradicija izhajanja

brezplačne objave strokovnih in tehničnih člankov
obogateno oglaševanje v digitalni različici revije
predstavitveni članek/intervju ob začetku sodelovanja (pripravi naš novinar)
brezplačna napoved dogodkov in objava novic na naši spletni strani
ekskluzivno samo za letne oglaševalce: možnost zakupa logotipa in oglasa na
naslovnici revije

*Letni oglaševalci so podjetja z oglaševalsko pogodbo, ki v enem letu objavijo vsaj 6 oglasov (pol
strani A4 ali več) oziroma štiri oglase (pol strani A4 ali več) za izdajo IRT3000 Adria.

• 10 številk letno za Slovenijo, od tega dve dvojni
• 4 številke letno za področje Adria
• skupno 18.700 naročnikov v Sloveniji, na Hrvaškem,
v Srbiji, BiH, Črni gori in na Kosovu

NE SPREGLEJTE: obogateno oglaševanje v digitalni izdaji revije IRT3000
¼ klikabilni oglas, ki je lahko povezan z video vsebino, spletno stranjo,
Youtube kanalom podjetja, LinkedIn/IG/FB stranjo ali PDF datoteko
¼ klikabilni logotip na naslovnici, ki vodi na spletno stran oglaševalca

• redni vsebinski sklop v vsaki številki: UTRIP DOMA
• 2 vsebinska sklopa, ki se mesečno izmenjujeta:
A) Orodjarstvo in strojegradnja, Nekovine in
Napredne tehnologije,
B) Proizvodnja in logistika, Spajanje in tehnologije
materialov, Vzdrževanje in tehnična diagnostika

Povezave so dostopne vsem bralcem e-revije ob kliku na obogateni oglas ali
logotip. Materiale in povezave zagotovi oglaševalec in jih do roka za objavo
pošlje na e-naslov marketing@irt3000.si.

Predvideni datumi izida revije IRT3000 v letu 2022
Revija IRT3000
številka

121
122
123
124
125
126
127–128
129
130
131–132

januar
februar
marec
april
maj
junij
julij–avgust
september
oktober
november–december

Tiskana različica

področja

rok za oddajo oglasa

5. 1. 2022
4. 2. 2022
2. 3. 2022
1. 4. 2022
4. 5. 2022
3. 6. 2022
3. 8. 2022
2. 9. 2022
5. 10. 2022
11. 11. 2022

predviden datum izida

31. 1. 2022
28. 2. 2022
31. 3. 2022
29. 4. 2022
27. 5. 2022
30. 6. 2022
31. 8. 2022
30. 9. 2022
31. 10. 2022
16. 12. 2022

Področja
Orodjarstvo in strojegradnja
Nekovine
Napredne tehnologije
Utrip doma
Proizvodnja in logistika
Spajanje in tehnologije materialov
Vzdrževanje in tehnična diagnostika
Utrip doma

- Letna naročnina (10 številk): 70 €

* Račun za podaljšanje naročnine za 10 številk boste prejeli po izteku trenutne naročnine.

Digitalna različica

- Letna naročnina (10 številk): 30 €

* Letna naročnina digitalne različice v primeru sočasne naročnine na tiskan izvod: 15 € (-50 %).

Naklada: 2.100 izvodov, 790 naročnikov tiskane revije IRT3000, 200 tiskanih izvodov
revije za promocijo na sejmih in dogodkih, 1.110 naročnikov na e-revijo IRT3000.

Revija IRT3000 ADRIA
številka

58
59
60
61

marec
junij
september
december

Tiskana različica
Digitalna različica

rok za oddajo oglasa

2. 3. 2022
3. 6. 2022
2. 9. 2022
11. 11. 2022

predviden datum izida

31. 3. 2022
30. 6. 2022
30. 9. 2022
16. 12. 2022

- Letna naročnina (4 številke): 28 € (216 HRK)
- Letna naročnina (4 številke): 12 € (90 HRK)

Naklada: 3.050 izvodov, 1.530 naročnikov tiskane revije IRT3000 ADRIA, 300 tiskanih izvodov
revije za promocijo na sejmih in dogodkih, 1.220 naročnikov na e-revijo IRT3000.

Marketing:
Gregor Švetak
GSM: +386 51 322 177
marketing@irt3000.si
Vodja uredništva:
Simona Jeraj
GSM: +386 51 322 442
simona@irt3000.si

www.irt3000.com
Uredništvo: PROFIDTP, d.o.o., PE Trzin, Revija IRT3000 • Motnica 7 a, 1236 Trzin
tel: 01 6800 884 • gsm: 051 322 442 • info@irt3000.si

Izdajatelj in založnik: PROFIDTP, d.o.o.
Gradišče VI 4, 1291 Škofljica, Slovenija
ID št. za DDV: SI56342764 • Matična številka: 2185016
TRR: SI56 0201 0025 5559 270

DIMENZIJE OGLASOV IN CENIK
Velikost / dimenzija (širina x višina)
OGLASI V REVIJI

Cena brez DDV
IRT3000

IRT3000 ADRIA

Naslovnica*
210 x 148 mm

970 €

880 €

Ovitek znotraj
209 x 297 mm + porezava

700 €

620 €

Predzadnja stran
210 x 297 mm + porezava

740 €

660 €

Hrbet
210 x 297 mm + porezava

880 €

825 €

Cela stran
210 x 297 mm + porezava

650 €

550 €

Dve tretjini strani, pokončno
131,6 x 297 mm + porezava

530 €

440 €

Pol strani, pokončno
105 x 297 mm + porezava

355 €

330 €

Tretjina strani, pokončno
70 x 297 mm + porezava

310 €

275 €

Pol strani, ležeče
210 x 148 mm + porezava

355 €

330 €

Tretjina strani, ležeče
210 x 100 mm + porezava

310 €

275 €

Četrtina strani, ležeče
210 x 75 mm + porezava

220 €

165 €

Šestina strani, ležeče
210 x 50 mm + porezava

165 €

110 €

IRT3000

IRT3000 ADRIA

Podaljšani ovitek zunaj
198 x 297 mm + porezava

740 €

660 €

Podaljšani ovitek znotraj
198 x 297 mm + porezava

700 €

620 €

Ovitek znotraj
209 x 297 mm + porezava

700 €

620 €

Podaljšani ovitek (2 strani)
198+209 x 297 mm + porezava

1.330 €

EKSKLUZIVNA IZDAJA S PODALJŠANIM OVITKOM

1.210 €

DIGITALNI IRT3000 – KJERKOLI IN KADARKOLI
Digitalno revijo IRT3000 bralci berejo tudi na mobilnem telefonu,
tablici ali računalniku. S tem dosegajo večjo vidnost tudi vaši oglasi!

Cena brez DDV
OSTALE OBLIKE OGLAŠEVANJA

IRT3000

IRT3000 ADRIA

Logotip na naslovnici + spletna stran*
Vlaganje promocijskega gradiva**
A4 obojestransko
Vlaganje promocijskega gradiva**
A3 obojestransko
Predstavitev podjetja
2 x A4
Pasica na spletni strani - levo
160 x 160 px
Pasica na spletni strani - desno
269 x 269 px
Promocijski mailing (4 jezikovne različice)
Posebna oblika

115 €

104 €

1.155 €

1.050 €

1.750 €

1.590 €

650 €

550 €

150 € / mesec
250 € / mesec

Strokovni/tehnični članek (objava po dogovoru z urednikom)
PR BESEDILA
celostranski PR članek (1500 znakov z 1-2 fotografijama)
dvostranski PR članek (3000 znakov s 3-4 fotografijami)
intervju (opravi ga naš novinar)
prevod iz angleščine ali nemščine (1x A4 stran)

350 €
po dogovoru
brezplačno za letne
oglaševalce
300 €
500 €
355–555 €
50 €

250 €
450 €
305–455 €
50 €

PAKETNA PONUDBA
Ponudba poleg priprave in objave PR besedila vključuje tudi:
• prikaz logotipa podjetja ob besedilu,
• objavo kontaktnih podatkov podjetja,
• članek je oblikovan v skladu z barvami vašega logotipa,
• delitev članka na naši spletni strani in na družabnih omrežjih (LinkedIn, Facebook).
OBLIKOVANJE IN PREVODI OGLASOV
manjši popravki in zamenjave teksta/fotografij, vključuje prevod
zahtevnejši popravki oglasa, vključuje prevod
na novo postavljen oglas (tekst v wordu + fotografije + prevod)

15 €
30 €
50 €

* Na voljo zgolj v primeru celoletnega oglaševanja (velikost oglasov: A4 ali A5) glede na razpoložljivost.
** Končno ceno za tiskan vložni material bomo po predloženem vzorcu glede na težo gradiva določili skupaj z naročnikom.

POPUSTI
Popusti so možni pri podpisu
pogodbe za večkratno oglaševanje:

IRT3000

• s sedmimi (7) ali več objavami v revijah
• s petimi (5) ali šestimi (6) objavami v revijah
• s tremi (3) ali štirimi (4) objavami v revijah
• z dvema (2) objavama v revijah

– 30 %
– 25 %
– 15 %
–5%

IRT3000 ADRIA

/
/
– 20 %
– 10 %

PRIPRAVA OGLASOV
• Vse besedilo mora biti v krivuljah.
• Dodatka za porezavo mora biti vsaj 3 mm.
• Oglas naj ima samo oznake za porezavo.
• Ločljivost bitnih slik je vsaj 300 dpi.

• Oglas mora biti pripravljen (izključno) v
barvnem prostoru CMYK.
• Sprejemljivi formati: PDF, EPS, AI, TIF, PSD.
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HR

Uredništvo: PROFIDTP, d.o.o., Časopis IRT3000 ADRIA • Ulica Lavoslava Ružičke 1, HR-10000 Zagreb, Hrvaška • GSM: +385 98 409 690 • E-pošta: info@irt3000.com • www.irt3000.com
Izdajatelj: PROFIDTP, d.o.o. • Ulica Ivice Sudnika 7, HR-10430 Samobor, Hrvaška • Matična številka: 02244942 • OIB: 55579522185 • IBAN: HR6824840081104258668

SRB

Uredništvo: Časopis IRT3000 ADRIA, Dušana Danilovića 3/112, RS-21000 Novi Sad, Srbija; GSM: +381 60 140 14 42 • office@irt3000.com • www.irt3000.com
Zastopništvo za Srbijo: SMV Technologies DOO, Dušana Danilovića 3, 21000 Novi Sad, Srbija
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