PONUDITE SVOJO STORITEV ALI PROIZVOD DELODAJALCEM V SLOVENIJI –
oglašujte v reviji

Delodajalec – prva delodajalska strokovna revija v Sloveniji izhaja od leta 2010. Vsak mesec doseže
kar 1.450 naročnikov tiskanega izvoda, v elektronski obliki pa je bralcev preko 10 tisoč.
Delodajalec vsak prvi delovni dan v mesecu ki jih seznanja z novostmi in strokovnimi pojasnili ter
nasveti s področja:
❖ delovnopravne zakonodaje in kolektivnih pogodb,
❖ novosti iz Uradnega lista,
❖ prejemkov iz delovnih razmerij,
❖ davkov in prispevkov,
❖ predlogov zakonodaje,
❖ 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, Državnem svetu itd.,
❖ dogodkih stalnega predstavništva ZDS pri BUSINESSEUROPE,
❖ izvajanju aktivnosti na projektih ZDS,
❖ ter o koledarju izobraževanj v okviru Delodajalske akademije in novih izdanih publikacijah
ZDS.

Objavite svoj oglas v Delodajalcu in izkoristite svoj dostop do pravih
kontaktov v podjetjih!

Mag. Tatjana Pajnkihar Napret
Odgovorna urednica
Podatki o izdajatelju:
Združenje delodajalcev Slovenije g.i.z.
Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana

CENIK OGLAŠEVANJA V REVIJI DELODAJALEC

OGLASNI PROSTOR
Oglas
1/1 barvni (notranjost naslovnice)
½ barvni (notranjost naslovnice)
¼ barvni (notranjost naslovnice)

Cena brez DDV
1.500,00
750,00
500,00

Dimenzija oglasa
190 x 277 mm
190 x 136 mm
93 x 136 mm

Velikost revije je 210*297 mm.

PRIPRAVA OGLASA:
Gradivo za objavo oglasa je potrebno poslati v PDF za tisk ali v EPS (besedilo v krivuljah).
Rezervacija oglasnega prostora: 30 dni pred izidom revije.
Oddaja gradiva za oglas: 14 dni pred izidom revije.
(V primeru zasedenosti oglasnega prostora bo prednost dana prvemu ponudniku.)

PAKETNA PONUDBA:
Paket 3 oglasov (3 revije, eno četrtletje): 10% popust
Paket 6 oglasov (6 revij, eno polletje): 20% popust
Paket 12 oglasov (12 revij, celo leto): 25% popust
Popust za člane Združenja delodajalcev Slovenije: 10%

INFORMACIJE IN ODDAJA OGLASA:
Marija Horvat, vodja odnosov s člani in promocije
T: 01 563 48 80
E: marija.horvat@zds.si

Jože Smole
Generalni sekretar

