
 

 

 

 

CENIK OGLAŠEVANJA (januar 2017) 

 

 

OGLAS VSEBINA IN TRAJANJE CENA (naslovniki) 

Novica v newsletter (e-
novice) 

 1x mesečno 

 logotip/pasica, fotografija 
(540 x max 360 px) 

 tekst do 300 znakov 

100 EUR/objavo (članom) 
 

200 EUR/objavo (članom 
in širši podj. javnosti – več 

kot 1500 naročnikov 

Samostojen oglas v 
newsletter (e-novice) 

 1x oglas, datum po želji 

 logotip/pasica, fotografija 
(540 x max 360 px) 

 tekst do 1500 znakov 

500 EUR/objav (članom in 
širši podj. javnosti – več 

kot 1500 naročnikov) 

Plakati A4 (v dvigalih in 
na vratih garažne hiše) 

 36 plakatov – v dvigalih in na 
vratih garažnih objektov 

 120 EUR/3 dni 

 200 EUR/5 
delovnih dni 

Plakati A1 (v dvigalih in 
na vratih garažne hiše) 

7 plakatov A1 v dvigalih stavb 250 EUR/5 delovnih dni 

Socialna omrežja (FB in 
Twitter) 

 1x objava FB in TW 

 logotip/pasica/fotografija 
(540 x max 360 px) 

 tekst do 300 znakov 
 

100 EUR/objavo 

Stojnica 
 v pritličju stavbe B 

 v predavalnici 
150 EUR/dan 

Pingvin 
 v pritličju stavbe B 50 EUR/mesec 

500 EUR/letno 

 

Za člane Tehnološkega parka Ljubljana so vse storitve oglaševanja s 30-odstotnim popustom 

(30 %).  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Splošni pogoji: 

Tehnološki park Ljubljana si pridržuje pravico, da sam in po lastni presoji in ob upoštevanju 

razpoložljivega oglasnega prostora odloča o tem, ali ima poslovni interes in ali je pripravljen 

objaviti sporočila posameznega naročnika. Tehnološki park Ljubljana si pridržuje pravico, da 

ne objavi oglasov, ki se vsebinsko ne skladajo z uredniškimi načeli družbe.  

 

Za vsebino oglasnih objav je odgovoren naročnik (resničnost navedb, uporaba avtorskih del, 

sklicevanje na osebe ali ustanove itd.). Z objavo TP Lj ne prevzema nobene odgovornosti za 

vsebino oglasov.  Vsebino in obliko oglasnega sporočila pripravi v celoti naročnik.  

 

Pri najemu prostora za stojnico, le-to zagotovi naročnik.  

Za vse informacije in oglaševanje se obrnite na Matejo Prinčič, e-mail: mateja.princic@tp-lj.si 

ali telefon 01/620-34-05. 
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