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Konec avgusta je že tradicionalno rezerviran za največji mednarodni kmetijsko-živilski sejem pri nas – Agra v Gornji Radgoni. Sejmu 
že vrsto let namenjamo posebno oglasno prilogo Kmetijske novice, ki bo 25. avgusta integrirana v Slovenske novice. 
Novinarska ekipa Kmetijskih novic bo tudi tokrat pripravila pestro vsebino, zanimivo za kmetovalce in tudi širšo javnost. Med drugim 
bomo v prilogi pisali o: 
•	 Agrinem programu in letošnjih zmagovalcih ocenjevanj, 
•	 zgodbah uspešnih slovenskih kmetij in zanimivih prehrambnih izdelkov,  
•	 obetih slovenskega kmetijstva, vinogradništva in prehrambne industrije ter novostih na tem področju,
•	 novih kmetijskih, gozdarskih in vrtnih strojih, podali nasvete, kaj kupiti in katere so ključne novosti, 
•	 jesenskih opravilih na vrtu, v sadovnjaku in vinogradu, 
•	 učinkovitih načinih, kako se ubraniti škodljivcev, toče, suše in drugih nadlog, ki pestijo tako kmete kot ljubiteljske vrtičkarje,
•	 ureditvi balkonskega vrtička, 
•	 ustrezni negi in krmi domačih živali ne glede na njihovo velikost, strokovnjake pa bomo povprašali o urejanju sodobnih 

hlevov in njihovih prednostih za kmeta in živali, 
•	 finančnih vidikih kmetijske dejavnosti in katere možnosti financiranja so na voljo – od državnih, evropskih do bančnih ...

   

   Naklada:

Oglasna priloga Kmetijske novice - AGRA v soboto, 25. avgusta 2018 pribl. 74.000 izvodov



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 ali 260 x 47 mm 990 450

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

format 2/45 84 x 45 mm 340 170

format 1/40 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.

Rok za rezervacijo oglasnega prostora v Kmetijskih novicah - AGRA je 17. 8. 2018



V Kmetijskih novicah vam poleg oblikovanja oglasov pomagamo tudi pri pisanju 
promocijskih člankov po naročilu, pri čemer sodelujejo izkušeni in kredibilni novinarji. 
Sestavimo jih po vaših željah in zahtevah, članek boste pred objavo dobili v predogled za 
potrditev. Cilji takšnega oglaševanja so promocija blagovne znamke, povečanje prodaje in 
ugleda oglaševalca. Vse to zato, da boste lahko povečali prednost pred konkurenco.

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.

Kmetijske novice – ko je zadnja beseda vaša

V ponudbi Kmetijskih novic tudi promocijski članki 

Slovenske novice so najbolj bran slovenski dnevni časopis, saj ga bere 
vsak peti Slovenec. So časopis z najvišjo prodano naklado v Sloveniji.

•		 180.000	prebivalcev	Slovenije,	
ki so stari med 10 in 49 let, bere 
Slovenske novice;

•		 Slovenske	novice	so	najbolj	bran	
dnevni časopis v skoraj vseh 
slovenskih regijah;

•		 Slovenske	novice	imajo	velik	doseg	
med moškimi v starostnem razredu 
od 36 do 50 let (44.000 bralcev) 
in v tem segmentu imajo največjo 
prednost pred drugimi dnevnimi 
časopisi;

•		 45	%	bralcev	meni,	da	v	dnevnih	
časopisih najdejo oglase, ki se jim 
kot kupcu zdijo zanimivi;

•		 med	bralci	je	kar	257.000	takih,	
ki so glavni nakupni člani v 
gospodinjstvu;

•		 z	oglasom,	objavljenim	v	Slovenskih	
novicah, dobi oglaševalec najboljšo 
regionalno pokritost.

•	 	velika	večina	bralcev	ne	bere	
nobenega drugega plačljivega 
časopisa, kar pomeni, da jih 
oglaševalci lahko nagovarjajo le v 
Slovenskih novicah, ne pa tudi v 
drugih dnevnih časopisih.

Viri raziskav: MEDIApuls PrintRatings, 2017/I

Posebnosti naših bralcev:


