PRVA STROKOVNA DELODAJALSKA REVIJA V SLOVENIJI

Delodajalec je prva strokovna revija v Sloveniji, ki jo izdaja delodajalsko združenje. Delodajalec
je prvič izšel leta 2010 in se je iz svojega predhodnika - mesečnika Informacije ZDS, razvijal in
dograjeval celih 14 let.
Revija Delodajalec (1 tiskan izvod) je brezplačno na voljo članom Združenja delodajalcev Slovenije. Tiskan
izvod revije Delodajalec lahko naročijo tudi nečlani - naročnina za leto 2020 znaša 192 EUR + DDV.
Dodatni izvod revije lahko člani ZDS naročijo po ceni 112 EUR + DDV za leto 2020.

Delodajalec vsak mesec doseže kar 1.500 bralcev, ki ki jih seznanja z
novostmi in strokovnimi pojasnili ter nasveti s področja:
•
•
•
•
•
•

delovne zakonodaje in kolektivnih
pogodb,
prejemkov iz delovnih razmerij,
davkov in prispevkov,
aktualnih ekonomskih kazalcev,
prakse socialnega dialoga drugih
držav,
aktualnih stališč ZDS,
BUSINESSEUROPE ali Ekonomsko
socialnega sveta,

hkrati pa informira o:
• dogajanjih na Ekonomsko socialnem svetu, na ZDS, v parlamentu, itd.,
• dogodkih stalnega predstavništva ZDS pri BUSINESSEUROPE,
• izvajanju aktivnosti na projektih ZDS,
• ter o koledarju izobraževanj Delodajalske akademije ZDS in novih izdanih publikacijah ZDS.

ZAGOTOVITE SI SVOJ IZVOD!

Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana, Slovenija
T +386 (0)1 563 48 80 | E delodajalci@zds.si | linkedin.com/company/zdruzenje-delodajalcev-slovenije | www.zds.si

PRVA STROKOVNA DELODAJALSKA REVIJA V SLOVENIJI

NAROČILNICA
Naročnina na revijo Delodajalec (12 številk) za leto 2020 znaša 192,00 EUR (+ DDV)*.
Za člane ZDS je letna naročnina na en (1) tiskan izvod revije (na člana) brezplačna. Dodatni izvod revije lahko člani ZDS
naročijo po ceni 112 EUR + DDV za leto 2020*.
Cena posameznega izvoda revije Delodajalec v letu 2020 znaša 19,20 EUR + DDV (za člane ZDS 13,00 EUR + DDV).

Spodaj podpisani naročam revijo Delodajalec (1 tiskan izvod mesečno):
dodatni tiskan izvod za člana ZDS
tiskan izvod nečlan ZDS
izvod tiskane izdaje revije Delodajalec št. _______________________
(označite ustrezno)

Podatki o NAROČNIKU revije DELODAJALEC
Ime in priimek:

(osebe na katero bo naslovljena revija)

Naziv podjetja ali organizacije:
Naslov, kraj:
Telefon:

E-naslov:

Davčna številka:

Zavezanec za DDV:

Smo član Združenja delodajalcev Slovenije:

(označite ustrezno)

Datum:

Žig:

DA

DA

NE

NE

Podpis:

Z vašimi podatki bomo ravnali v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov.

* Račun se pošlje skupaj s prvim izvodom revije, enkrat letno (za naročila tekom leta obračunamo sorazmerno naročnino). Stroški poštnine so vključeni. Odpoved
naročniškega razmerja mora biti pisna, poslana po pošti ali faksu in začne veljati 1. v mesecu, dva meseca po prejemu odpovedi. Plačane naročnine ne vračamo.

Naročila sprejemamo na:
e-naslov: delodajalci@zds.si ali
po pošti na naslov: Združenje delodajalcev Slovenije, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana.
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