ГЛАСНИК

ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

Поштовани,
Гласник Инжењерске коморе Србије излази четири пута годишње и представља јединствено
медијско издање које се штампа у пуном колору на А4 формату и дистрибуира широм целе Србије.
Поред штампаног формата, доступно је и електронско издање, коме се једноставно приступа
посетом следећој интернет страници: http://www.ingkomora.rs/glasnik/.
На овај начин објединили смо најсигурнији и најнепосреднији начин да ваша порука стигне
до уско одређене интересне групе, инжењера различитих струка, чланова Инжењерске коморе
Србије, који је чине једном од најбројнијих, а самим тим и једном од најозбиљнијих струковних
организација у Србији.
Шта добијате од оглашавања у Гласнику:
• промовисање ваше компаније и ваших производа и услуга
• ступање у контакт са потенцијалним клијентима, пословним партнерима, купцима
• директно или индиректно увећање продаје
• допринос реномеу бренда ваше компаније

Позивамо вас да искористите могућност промоције ваших производа и/или услуга и да објављивањем
промотивног текста у Гласнику допрете до своје циљне групе.
Уколико желите и ми можемо урадити промоцију ваше фирме, која се односи на писање текста,
избор фотографије (или употреба фотографије коју нам доставите), уз ваш лого.
Урађена промоција (текст, прелом и дизајн) била би вам достављена на обавезну ауторизацију.
У наставку можете погледати димензије огласа и износе накнада за објављивање.
Димензије огласа и промотивних текстова
1/1 К4 унутрашња задња корица 210x297мм + 5мм препуст
1/1 К2 и К3 унутрашња корица 210x297мм + 5мм препуст
1/1 унутрашња страна 210x297мм + 5мм препуст
1/2 унутрашње стране 210x148.5мм или 105x297мм + 5мм препуст
1/3 унутрашње стране 70x297мм или 210x99мм + 5мм препуст
1/4 унутрашње стране 105x148.5мм + 5мм препуст

Цена објављивања*
90.000,00
75.000,00
50.000,00
30.000,00
20.000,00
15.000,00
*у цену није урачунат ПДВ

Огласе је потребно доставити у тачно задатој димензији, са обавезним препустом са екстензијом
tiff, jpg, eps или pdf.
За додатна питања можете се обратити Редакцији на телефон 011/655−7413 или на имејл адресу:
info@ingkomora.rs.
У нади да ћемо остварити успешну сарадњу, срдачно вас поздрављам.
С поштовањем,
ПРЕДСЕДНИЦА
ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ
Марица Мијајловић, дипл. инж. арх.

