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KVADRATI SO NAJBOLJ BRANA SPECIALIZIRANA 
PRILOGA ZA UREJANJE DOMA

O KVADRATIH KVADRATI IN OGLAŠEVANJE

Kvadrati so ponedeljkova priloga Večera, ki 

uspešno raste že okroglih 10 letih in ostaja ena 

najbolj branih specializiranih prilog na področju 

urejanja doma, okolice, gradnje. Kvadrati so 

osredotočeni na SV Slovenijo in tako zagotavl-

jajo doseganje tistih bralcev, ki iščejo ponudnike 

del, storitev in izdelkov s področja gradnje, 

nepremičnin, urejanja stanovanja in vrta na 

tem koncu Slovenije. Bralci v Kvadratih iščejo in 

najdejo odgovore na vsa vprašanja povezana z 

domom boste.

Prednosti oglaševanja v Kvadratih:

- Dober doseg:

- Tesen stik z bralci

- Kvadrati so priloženi celotni nakladi Večera:  

  kjer je torej Večer, so Kvadrati prvo branje in  

  izbira bralcev

- Izrazito praktične in vedno pozitivno  

  naravnane vsebine, ki ljudi potegnejo in so  

  vedno bolj cenjene

- Vsebina je vedno aktualna in prilagojena tako  

  oglaševalcem kot bralcem, zato so odzivi enih  

  in drugih zelo dobri
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PONEDELJEK, 20. AVGUST 2018  •  ŠT. 718

www.keramika-online.si

25. - 30. 8. 2018, Gornja Radgona

56. MEDNARODNI

KMETIJSKO-
ŽIVILSKI SEJEM

DRŽAVA PARTNER 
MAKEDONIJA

SEJEM NOVE GENERACIJE!

www.sejem-agra.si

www.pomurski-sejem.si



KMETIJSKO-ŽIVILSKI SEJEM AGRA - 
19. AVGUSTA, V VEČEROVIH KVADRATIH
Prazniku kmetijstva -Kmetijsko-živilski sejem AGRA, ki bo v Gornji Radoni potekal od 24. do 29. avguta 2019 - 

bomo dali tudi pri Večeru že tradicionalno posebni pečat. 

V uredništvu Večerovih Kvadratov bomo namreč pripravili posebno sejemsko prilogo s pestro, informativno  vsebino 

povezano s tem sejmom.

Nosilne teme priloge:

O sejmu splošno 

Spremljajoči dogodki na Agri 

Reportača o mladi družini na Eko kmetiji

Sodobna lokalna predelava vis-a-vi zelenjavi, ki prihaja od daleč

Digitalizacija poslovanja v kmetijstvu. Cilj: prihranek časa, znižanje stroškov in ekologoja ...

Gospodarjenje z gozdom/lesom + gozdna mehanizacija

Zelena tema

Prilogo bomo natisnili v nakladi 40.000 izvodov na 48 barvnih straneh revijalnega formata (200 x 271 mm). 

Časniku Večer bo priložena v ponedeljek, 19. avgusta, prejeli jo bodo vsi naročniki in kupci v kolportaži, ostale  izvode 

pa bomo tradicionalno razdelili še obiskovalcem sejma.

Seveda vas vabimo, da našim bralcem, ki so v veliki meri tudi redni obiskovalci sejma, predstavite svojo ponudbo 

oziroma dejavnost.

Rok za oddajo oglasnega materiala je torek, 13. avgust, za rezervacije pa vas prosimo čim prej, da lažje in tudi v vaše 

zadovoljstvo še uspešneje načrtujemo to prilogo.

Cene veljajo po rednem ceniku za Kvadrate, ki ga najdete na naslednjih straneh.

S sejemsko številko je povezana še ena ugodnost: 

V Kvadratih, ki izidejo 14 dni kasneje, bomo objavili novosti s sejma Agra in k članku dodali vizitke z logotipom vseh 

podjetij, ki bodo oglaševala v sejemski številki. 

Ponudba, ki se splača, kajne?



Z KVADRATI NAGOVARJAMO ŠIROKO CILJNO 
SKUPINO, KI REDNO PREBIRA PRILOGO
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POLEG PREDLAGANEGA SODELOVANJA 
NUDIMO ŠE ŠTEVILNE DRUGE MOŽNOSTI 
OGLAŠEVANJA
4 stolpci € brez DDV € z DDV

1 cm/stolpec 23,00 28,06

1/1 stran - notranja 2.200,00 2.684,00

1/2 strani 1.100,00 1.342,50

1/3 strani 736,00 897,92

1/4 strani 575,00 701,50

1/1 stran - zadnja 2.600,00 3.172,00

1/1 stran - druga ali tretja stran ovitka 2.400,00 2.928,00

2/1 stran - duplerica, notranja 3.400,00 4.148,00

1 cm/stolpec - naslovnica 

(največja velikost oglasa 182x30 mm)
100,00 122,00

fotografija na naslovnici 

(z navedbo spletnega naslova na naslovnici in z 

navedbo imena naročnika v kolofonu)

1.700,00 2.074,00

Rubrike:

Oblič mizarju, kopito čevljarju (140x30 mm 

logotip, kratki opis dejavnost, podatki podjetja)

64,00 78,08

 

Vroča posest (nepremičnine) 182x246 mm 290,00 353,80


