
Revija Plugin magazine je namenjena bralcem, ki si želijo ekološko ozaveščenega 
življenjskega sloga, a se pri tem ne želijo odpovedati sodobni tehnologiji in udobju, ki ga ta 
ponuja. Vsebina temelji na bogatih in zanimivih zgodbah, ki so veliko več kot le suhoparno 
navajanje dejstev in poučevanje bralca. So zanimive in zabavne, a hkrati informativne. 
Seveda niso omejene le na najopaznejši del takšnega življenjskega sloga – priključne 
hibride in električne avtomobile. Plugin magazine se posveča tudi drugim oblikam 
mobilnosti ter sodobnemu življenjskemu slogu. Oblikovanje in arhitektura, hrana, moda in 
potovanja so pomembni deli vsebine, seveda predstavljeni na Pluginov, eko način.

Ž I V I M  M O D R O .  VO Z I M  Z E L E N O .



- Električni in (priključno-) hibridni avtomobili so osnova,  
 na kateri temelji prva polovica revije.
- Poleg tega se Plugin ukvarja tudi z drugimi električnimi in hibridnimi vozili:  
 barkami, letali, skuterji, skiroji in še čim.
- Plugin ne pozablja na druge oblike mobilnosti in multimodalni transport.
- V njem boste lahko prebrali zanimive intervjuje z odločevalci in vizionarji s  
 področij, s katerimi se Plugin ukvarja.
- V delu revije o življenjskem slogu boste našli:  
	 	 •	 vse	o	bolj	ekološkem	in	energijsko	varčnem	življenju	zunaj	avtomobila	 
   (arhitektura, oblikovanje, zmanjševanje porabe energije in ogljični odtis)
	 	 •	 modo,	potovanja,	hrano	in	vse	drugo,	kar	življenje	dela	lepo	–	seveda	 
   na Pluginov ekonačin

VSEBINA PLUGIN MAGAZINA



Plugin magazine ni le tiskana revija. Je tudi revija, ki jo lahko berete na tablici ali 
računalniku, seveda z vsemi večpredstavnostnimi vsebinami, ki sodijo v takšno 
digitalno izdajo.

Tudi v času med izidi tiskane in digitalne revije bralci ne bodo ostali brez vsebin, ki si 
jih želijo – za to bomo poskrbeli na spletni strani www.plugin-magazine.si. Na njej so 
vedno sveže novice, a ne le to. Tu je še katalog vseh električnih in priključnohibridnih 
vozil na trgu pa zemljevid polnilnih postaj in še in še. Spletna stran Plugin Magazina 
je dnevno branje vseh, ki jih zanima ekološki, a sodoben in udoben način življenja.

DIGITALNE IZDAJE



Pomembno!
Oddaja materialov 14 dni pred izidom.

 (200 × 135 mm/na format)
  1/2 ležeče (230 × 148 mm) 1.200 EUR

  1/1  – 4. stran ovitka (zadnja stran revije) 3.000 EUR

 1/1 – 3. stran ovitka  2.300 EUR

  2/1  – 2. stran ovitka in 3. notranja stran 3.500 EUR

Notranje strani (format v mm, treba je dodati 3 mm dodatka na vsaki strani)

 Ovitek (format v mm, treba je dodati 3 mm dodatka na vsaki strani)

 1/1 – 2. stran ovitka  2.500 EUR

 
  1/1  (230 × 300 mm) 2.000 EUR

 
  2/1  (460 × 300 mm) 3.200 EUR

 (66 × 270 mm/na format) 
  1/3 pokončno (71 × 300 mm) 800 EUR

 (200 × 90 mm/na format) 
  1/3 ležeče (230 × 98 mm) 800 EUR

 (100 × 270 mm/na format) 
  1/2 pokončno (113 × 300 mm) 1.200 EUR

 (200 × 67 mm/na format) 
  1/4 ležeče (230 × 75 mm) 700 EUR

 (100 × 135 mm/na format) 
  1/4 kvadrat (115 × 150 mm) 700 EUR

•	 PRIMARNA	CILJNA	SKUPINA
 Moški nad 30. letom starosti z višjimi prihodki, ljubitelji moderne   
 tehnologije, uporabniki družbenih omrežij.
•	 SEKUNDARNE	CILJNE	SKUPINE
 Ženske nad 30. letom starosti z višjimi prihodki, ljubiteljice moderne  
 tehnologije, uporabnice družbenih omrežij in spletnih vsebin.
 Zaposleni v avtomobilski industriji in drugih mobilnostnih industrijah.

CILJNE	SKUPINE

tiskana naklada 5.000
izid prve številke 22. 4. 2015



Oglas ne sme vplivati na druge elemente  spletne strani, na kateri je objavljen.
 

Oglas ne sme uporabnikom spreminjati nastavitev brskalnika, programov, aplikacij ali sistema.
 

Oglas ne sme ponujati uporabnikom pretočanja datotek, namestitve certifikatov, programov ali aplikacij.
 

*	Cena	na	dan.			**	Cena	na	mesec.			CNT	–	bruto	cena	na	tisoč	prikazov

Splošni pogoji oglaševanja na spletnih straneh AM Ljubljana.

SPLETNI	CENIK	2015
Zakup na enem  

spletnem mestu (CNT)
Zakup na štirih  

spletnih mestih (CNT)
Zakup na treh  

spletnih mestih (CNT)
   
Klasične oglasne oblike  

pasica 300x250 px 12,60 EUR 12,00 EUR 11,70 EUR

pasica 160x600 px 10,60 EUR 10,00 EUR 9,80 EUR
 
pasica 728x90 px 8,40 EUR 8,00 EUR 7,80 EUR

pasica 300x600 px 15,00 EUR 14,00 EUR 13,00 EUR
 
billboard 940x250 px 23,00 EUR 21,00 EUR 19,00 EUR

videooglas 15 s 23,00 EUR 21,00 EUR 19,00 EUR

Dinamične oglasne oblike                Zakup (CNT) 

mali lebdeči, do 250x250 px                                                  43,00 EUR
   
veliki lebdeči, do 500x500 px                                                55,00 EUR 
  
oglasni premor ali celostranski oglas                                 110,00 EUR 
  
raztegljiv oglas                                                                           osnova + 30 %

Posebne oglasne oblike                    Cena na objavo 
promocijsko sporočilo                                                             460,00 EUR
  
nagradna igra                                                                             510.00 EUR
  
test/kviz                                                                                        510.00 EUR
  
promocijski videoprispevek                                                 1.200.00 EUR
  
sprememba ozadja spletne strani                                       800,00 EUR*
  
sponzorjeva rubrika                                                                 1.010,00 EUR**
  
mala pasica na spletni strani                                                 1.010,00 EUR**

Oglaševanje v spletnem časopisu     Cena na objavo 
pasica 600x150 px                                                                    320,00 EUR
  
promocijsko sporočilo                                                             580,00 EUR

Oglaševanje na FB-profilih AML      Cena na objavo

objava na Facebooku 120,00 EUR  
 
fotogalerija                                                                                 150,00 EUR 
 
nagradno vprašanje na Facebooku                                         250,00 EUR  
 
aplikacija za Facebook                                                                510,00 EUR



ODGOVORNI	UREDNIK:
dusan.lukic@adriamedia.si

IZDAJANJE: 
4-krat na leto

TRŽENJE:
peter.kavcic@adriamedia.si

Tel.: 01 3000 770
Gsm: 041 863 943

SPLETNA STRAN: 
www.plugin-magazine.si

Adria Media Ljubljana,
založništvo in trženje, d. o. o.  

Bleiweisova cesta 30
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

telefon: (01) 3000 700
faks: (01) 3000 715
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