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Cenik oglasnega prostora v reviji Svet elektronike Velikosti oglasov

Velikosti oglasov
Velikosti oglasov DIMENZIJE (Š x V) + porezava za tisk*  Cena 
1. Ovitek - 1/1 A4 210 x 297 mm “A4” + 3 mm “stran 2, 59” 1.225,00 EUR
2. Zadnja stran - 1/1 A4 210 x 297 mm “A4” + 3 mm “stran 60”  1.358,00 EUR
3. Notranja stran - 1/1 A4 210 x 297 mm “A4” + 3 mm “stran 5 - 58”  997,00 EUR 
4. Dve tretjini strani - 2/3 A4 - vertikalna 122 x 262 mm “2/3 v”   650,00 EUR
5. Polovico strani - 1/2 A4 - vertikalna 182 x 125 mm “1/2 v”   580,00 EUR
6. Tretjina strani - 1/3 A4 - vertikalna 58 x 257 mm “1/3 v”   380,00 EUR
7. Tretjina strani - 1/3 A4 - horizontalna 182 x 80 mm “1/3 h”   380,00 EUR
8. Šestina strani - 1/6 A4 - horizontalna 89 X 85 mm “1/6 h”   200,00 EUR

Oglasna pasica  DIMENZIJE (Š x V) px Cena        

Oglasna pasica 1:   970 x 90 (pixels)  316,00 EUR / mesec
Oglasna pasica 2:   750 x 90 (pixels)  290,00 EUR / mesec
Oglasna pasica 3:   360 x 280 (pixels)  255,00 EUR / mesec
Oglasna pasica 4:  750 x 90 (pixels)  255,00 EUR / mesec

Oglasna pasica je časovno omejen na 1 mesec, 
razen pri dvojni številki (julij/avgust).

PR članek*   Cena

PR članek z oglasom:  150,00 EUR / stran  
PR članek brez oglasa:   249,00 EUR / stran
 *dolžina članka je omejena na dve strani

Popusti pri oglaševanju v reviji Svet elektronike:
3-5 objav   10%
več kot 5 objav  20%
celoletna pogodba 30%

Oglas dobi pravo vrednost s strokovnim člankom*, zato stimuliramo 
oglaševalce, da pišejo strokovne članke in s tem na dogovorjeno ceno 
oglasa priznamo dodatni 10% popust.
      *o ustreznosti strokovnega članka odloča urednik
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http://www.tisk-present.si/blog/28/


V reviji Svet elektronike smo ponosni na to, kar delamo že več kot 24 let! Tudi podatki govorijo o tem. V uredništvu revije smo 
analizirali strukturo naših bralcev.

Vse navedeno pomeni, da vaš oglas v reviji Svet elektronike traja precej dalj časa, kot pa oglas v dnevnih, tedenskih ali mesečnih 
časopisih. Kot potrditev te trditve naj navedemo odgovor na  vprašanje: ali ste kdaj kupili star izvod časopisa? 
V reviji Svet elektronike redno prodajamo stare izvode - ne samo revij, pač pa tudi letnike revij. 

 Splošne informacije o reviji Svet elektronike

Svet elektronike
ni samo oglaševanje, je več kot to!
Vsakoletni stenski planer, ki ga dobijo vsi naročniki skupaj 
z revijo predstavlja vašo reklamo celo leto, brezplačno 
pošiljamo planerje tudi ostalim strankam, ki si 
ga naročijo posebej!

Oglaševanje v reviji

Svet elektronike svoje naročnike že tradicionalno pelje z 
avtobusom na ogled sejma electronica München. Kakšna 
odlična možnost, da se družite z našimi naročniki!



Beckhoff d.o.o., Bogdan Rojc (direktor)
V reviji Svet elektronike vedno najdem kaj novega in uporabnega. Revija je dostopna tako za bralce z minimalnim 
znanjem elektrotehnike, kot tudi za specialiste.V široko področje, ki ga pokriva, sodi tudi avtomatizacija, zato smo se odločili, da 
tudi mi ponudimo bralcem nove rešitve nasih dobaviteljev.

Miel d.o.o., Andrej Rotovnik (direktor)
Za oglaševanje v reviji Svet elektronike smo se odločili, ker ima na slovenskem in hrvaškem trgu dolgoletno uspešno tradicijo in 
zajema bralce, ki se ukvarjajo z industrijsko avtomatizacijo; le-ti pa so ključni uporabniki naših rešitev, ki jih nudimo v okviru ele-
mentov in sistemov za industrijsko avtomatizacijo Omron ter industrijskih robotov Yamaha.

Microchip Technology Inc, David Wright (European Marketing Manager)
Svet Elektronike je pomembno orodje ki pomaga inženirje obveščati o Microchip-ovem portfoliju izdelkov v Sloveniji. 
V tem hitro rastočem trgu ima ta publikacija profesionalni pristop in ima idealno pozicijo, da s korektnim dostavljanjem novic in 
tehničnih informacij pripomore k Microchip-ovi strategiji.

Rittal d.o.o., Matjaž Miškec
Osebno poznam Revijo Svet elektronike že od njenega nastanka in sem bil tudi dolgoletni redni naročnik revije. Sedaj 
revija Svet elektronike predstavlja za podjetje Rittal enega od glavnih medijev za promocijo podjetja in našega prodaj-
nega programa. Naše podjetje uporablja revijo Svet elektronike kot neke vrste most, ki zbližuje in informira bralce revije 
z novostmi in tehničnimi lastnostmi našega prodajnega programa. Sodelovanje z revijo Svet elektronike je za naše podjetje zani-
mivo tudi zato, ker medijsko podpira veliko sejemskih dogodkov, ki se dogajajo po Sloveniji.

Rutronik, Rocky Resnik, Area Sales Manager Slovenia
Svet Elektronike je dragocen vir informacij za slovenske inženirje načrtovalce. Zato je Svet elektronike številka 1 za 
Rutronik, saj svoje stranke preko nje informira o aktualnih proizvodih in tehnologijah kot tudi novih storitvah. Z njihovim temeljitim 
tehničnim poročanjem je revija še posebej primerna za ta namen.

Farnell, Małgorzata Szemel (Marketing Executive, Eastern Europe)
Sodelovanje z revijo Svet elektronike omogoča Farnellu, da komunicira na učinkovit način z inženirji elektronike v 
Sloveniji. Struktura revije in profesionalni pristop v komunikaciji z oglaševalci naredi to revijo dober medij za promocijo Farnellovih 
izdelkov in storitev.

Mnenja o reviji  Svet elektronike

IFAM
16. mednarodni strokovni sejem za avtomatizacijo, robotiko 

in mehatroniko

11. - 13.2. - Ljubljana, Gospodarsko razstavišče
TEROTECH
sejem industrijskega vzdrževanja in čiščenja strojev, 

naprav in objektov

31.3 - 3.4. - Celje, Celjski sejem
DIR
dnevi industrijske robotike

 - Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko
IKTEM
3. konferenca za informacijsko-komunikacisko tehnologijo,

elektroniko in mehatroniko

18. - 19.6. - Rogla, hotel Rogla
MOS
mednarodni obrtni sejem

 - Celje, Celjski sejem
TPVS
tehnološko posvetovanje vzdrževalcev Slovenije

 - Otočec, hotel Šport Otočec
ASM
avtomatizacija, strege in montaže

 - Ljubljana, Gospodarska zbornica

Svet elektronike 
je dosegljiva 
na naslednjih 
sejmih/dogodkih
2020

http://www.icm.si/our-events/events/ifam-slovenia-2019/
http://www.dnevirobotike.si/
https://iktem.si/
http://www.ce-sejem.si/fair/52-mos/
http://www.posvet-asm.si/


Pridržujemo si pravico do nenapovedanih sprememb. Cene so v EUR in brez DDV.
Cene veljajo od 1.10.2019 naprej. 

Plačilni pogoji
Za objavljen oglas vam izstavimo račun po izidu številke z rokom plačila 8 dni. Za zamudo pri plačilu zaračunavamo zakonske 
zamudne obresti! V ceni oglasa je vključen dokazni izvod revije.

Splošni pogoji za objavo: 
 » oddaja strokovnih člankov do 5. v mesecu*                  *Velja za revijo, ki izide v naslednjem mesecu                                   
 » oddaja materialov za oglase do 10. v mesecu*                 *Velja za revijo, ki izide v naslednjem mesecu                                   
 » oddaja izdelanih oglasov do 20. v mesecu*                  *Velja za revijo, ki izide v naslednjem mesecu                                   

Grafična priprava oglasa, novic in člankov
Za izdelane oglase in oglase oddane v elektronski obliki naj velja: besedilo oglasa naj bo napisano v lepi in pravilni slovenščini. 
Oglas lahko vsebuje tudi slogan v tujem jeziku, če ima to poseben pomen. Grafična priprava oglasa za objavo v reviji Svet 
elektronike je brezplačna. Oglas, ki ga za naročnika izdelamo v uredništvu, je last založnika. 

Oglas mora biti oddan v elektronski obliki datoteke s končnico .ai (verzija 6), .pdf (min. 300 dpi pri končni dimenziji) ali kot 
predloga za oblikovanje v našem studiu. Predloge v obliki .docx ali .xlsx praviloma niso uporabne za tisk zaradi prenizke 
ločljivosti bitnih slik. Založnik si pridržuje pravico, da ne objavi oglasov, ki ne ustrezajo splošnim načelom oglaševanja.
Tekstovne oglase, ki se na prvi pogled ne ločijo od člankov, bomo opremili z ustreznimi pasicami!

Za resničnost podatkov, objavljenih v oglasu jamči naročnik!

Založnik
AX elektronika d.o.o.
Špruha 33, SI - 1236 Trzin
Tel.: +386 (0) 1 549 14 00
Tel.: +386 (0) 1 528 56 88
stik@svet-el.si
https://svet-el.si

Oblikovanje in ostale informacije za revijo Svet elektronike
Svet elektronike
organizira

Uvodno predavanje

Reviji Svet elektronike in Svet mehatronike organizirata 
konferenco za IKT, elektroniko in mehatroniko z imenom 
IKTEM. Ciljna publika so profesionalci iz področij razvoja, 
proizvodnje, testne in merilne opreme, varnosti oziroma na 
kratko: SW in HW razvojniki iz področij IKT, elektronike in 
mehatronike.
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