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Oglasna priloga Slovenskih novic 

KO JE ZADNJA BESEDA VAŠA

sobota, 24. 8. 2019sobota, 24. 8. 2019

Zadnji dnevi avgusta so že od nekdaj namenjeni največjemu mednarodnemu kmetijsko-živilskemu sejmu na 
Slovenskem, sejmu Agra v Gornji Radgoni. Agro zadnja leta spremlja tudi naša oglasna priloga Kmetijske 
novice – letos bo izšla v soboto, 24. avgusta 2019, v Slovenskih novicah. Uredništvo Kmetijskih novic bo tudi 
tokrat pripravilo pestro vsebino, zanimivo tako za kmetovalce kot tudi za širšo javnost. 
Med drugim bomo:
• predstavili strokovno dogajanje na Agri in najboljše izdelke sejma, 
• preverili, kako se pomlajuje slovensko kmetijstvo in kaj o panogi menijo mladi kmetovalci, 
• strokovnjake povprašali, kakšni so obeti slovenskega kmetijstva, vinogradništva in prehrambne industrije,
• nanizali možnosti financiranja kmetijske in sorodnih dejavnosti, tako z javnimi sredstvi kot s posojili in lizingom, 
• obiskali nekaj kmetij, ki veljajo za primer dobre prakse v panogi, 
• s pomočjo strokovnjakov svetovali kupcem novih kmetijskih, gozdnih in vrtnih strojev, katerega izbrati, 
• podali koristne nasvete o septembrskih opravilih na vrtu, polju, v vinogradu in sadovnjaku, pa tudi v gozdovih, 
• strokovnjake vprašali, kako se obraniti škodljivcev, kako gnojiti zemljo, kakšne so vremenske napovedi za 

letošnjo jesen in kako zavarovati pridelek pred vremenskimi težavami, kot je toča ali neurje, 
• povprašali izkušene veterinarje, kako negovati in krmiti domače živali.

Rok za rezervacijo oglasnega prostora je sreda, 14. 8. 2019.
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Cenik oglasnega prostora v Kmetijskih novicah

Velikost   Redna cena Cena s popustom

   

format 1/1  260 x 386 mm 5730 2600

format 1/2 260 x 183 mm 3765 1450

format 1/3  260 x 127 mm 2730 1100

format 1/4  128 x 183 ali 260 x 95 mm 1950 850

format 1/8 84 x 138 ali 128 x 95 mm ali 260 x 47 mm 990 450

format 1/16 84 x 70 ali 128 x 46 mm 510 250

format vizitka 84 x 45 mm 340 170

format kocka 40 x 39 mm 150 75

format 1/1,  zadnja stran 260 x 386 mm  2850

format 1/2,  prva stran 260 x 183 mm  2050

format 1/3,  prva stran 260 x 127 mm  1560

Vse cene so v EUR.
V navedenih cenah še ni vključen DDV.

Vabljeni v našo družbo.
Za vse dodatne informacije in dogovore smo dosegljivi na Delu d.o.o., Dunajska 5, 1509 Ljubljana, 
tel. 01 47 37 501 ali oglasi@delo.si.

ZAKAJ IZBRATI KMETIJSKE NOVICE V SLOVENSKIH NOVICAH:
z oglaševanjem v Slovenskih novicah lahko dosežete kar 306.000 bralcev, kar je ob ustrezni 
ponudbi izdelkov ali storitev zagotovilo, da vaše oglasno sporočilo ne bo spregledano;

Slovenske novice imajo največji doseg med vsemi dnevnimi časopisi v Sloveniji;

z oglaševanjem v Kmetijskih novicah nagovarjate bralce, ki si žele 
kakovostnega in informativnega branja, povezanega s kmetovanjem, 
vrtičkarstvom, urejanjem doma in okolice …

fleksibilnejša možnost pozicioniranja oglaševalcev med aktualno 
in raznovrstno vsebino;

ugodnejše cene oglasnega prostora;

promocijski članki po meri oglaševalca;

Kmetijske novice so odlično sprejete tako med bralci kot oglaševalci, kar dokazuje tudi njihovo uspešno večletno izhajanje ter 
vedno več bralcev in oglaševalcev. Zadnji v njih utrjujejo prepoznavnost svojih izdelkov in storitev ter si tako povečujejo konkurenčno 
prednost in prodajo.




