
Pozdravljeni, 
 
Dragi razstavljalci sejma Agra, pred vami je posebna ponudba z dodatnimi 
sejemskimi popusti, ki jih lahko mesečno izkoristite do marca 2021.  
    
  
V veliko veselje nam je, da vas lahko povabimo k sooblikovanju vsebine revije 
Bogastvo zdravja o zdravem načinu življenja, na teme zdravje lepota, šport in 
rekreacija, dom, odnosi in družina.  
 
Našim bralcem lahko podajate uporabne informacije in jih skupaj z nami in našimi 
strokovnjaki osveščate ter jim prinašate zadovoljstvo ob prebiranju revije Bogastvo 
zdravja. 
     
               
GRATIS:   
 
  
Tokrat smo za vas pripravili še posebej mikavno ponudbo. Za vsak zakupljen oglas, 
vam bomo BREZPLAČNO OBJAVILI: 
  
- Promocijski članek na naši spletni strani  (do 1500 znakov in slika), ki ostane v 
arhivu za vedno. www.bogastvozdravja.si 
- Objavljeni članek na spletni strani Bogastvo zdravja bomo delili na FB  
- Novička na 6. ali 7. strani revije Bogastvo zdravja 
- Spletna revija - delitev spletne revije po elektronskih sporočilih 10.000 bralcem 
revije 
 - 1x objava Bannerja 200 x 200 px v jpg formatu 
        
  
Revija je na voljo v: 
  
- Lekarnah po Sloveniji 
-.Tuš drogerijah po Sloveniji  
- Tosaminih trgovinah po Sloveniji  
- Kalčkovih trgovinah po Sloveniji  
- Biotopic trgovina po Sloveniji 
- Avena trgovine 
- Norma Maribor 
 
Delitev revije na socialnih omrežjih : 
 
- Facebook 
- delitev spletne revije po mailingu (10.000 mail-ov)  
 

Revijo si lahko ogledate na spodnji povezavi. 
 
Bogastvo zdravja https://www.bogastvozdravja.si/zdravje-in-lepota/zdrave-
novice/537-distribucijska-mesta-revije-bogastvo-zdravja 
  

http://www.bogastvozdravja.si/
https://www.bogastvozdravja.si/zdravje-in-lepota/zdrave-novice/537-distribucijska-mesta-revije-bogastvo-zdravja
https://www.bogastvozdravja.si/zdravje-in-lepota/zdrave-novice/537-distribucijska-mesta-revije-bogastvo-zdravja


 
Pretekle številke revij si lahko ogledate na 
povezavi: https://www.bogastvozdravja.si/revije 
 
 
Za predstavitev vaših izdelkov/storitev, smo pripravili za vas POSEBNO 
PONUDBO z različnimi opcijami: 
  

1. Dvostranski oglas  (oglas, članek ali kombinacija članka in oglasa)  

    Redna cena: 1.350 EUR 

    Akcijska cena: 490 EUR 
 
2. Celostranski oglas (oglas, članek ali kombinacija članka in oglasa) 

Redna cena: 1.200 EUR 
Akcijska cena: 330 EUR 
 
 3. Polstranski oglas 

Redna cena: 980 EUR 
Akcijska cena: 280 EUR 
 
 4. Tretjinski oglas 

Redna cena: 780 EUR 
Akcijska cena: 240 EUR 
 
5. Četrtinski oglas 

    Redna cena: 580 EUR 

    Akcijska cena: 220  
  
6. Notranji ovitek 2. (stran za naslovnico) gratis članek v notranjosti revije 1/1 stran) 

                 Redna cena: 1.750 EUR 

                   Akcijska cena: 490 EUR 

  

7. Notranji ovitek 3. (predzadnja stran) + gratis članek v notranjosti revije 1/1 stran 

Redna cena: 1750 EUR    . 

    Akcijska cena: 490  EUR 
 
        
8. Oglas poleg kazala + gratis članek v notranjosti revije 1/1 stran  

             Redna cena: 1.350 EUR 

             Akcijska cena: 390  
  

9. Ovitek 4 ( zadnja stran revije) +  (gratis članek v notranjosti revije 1/1 stran) 

         Redna cena:1.950 EUR 

             Akcijska cene: 550 EUR 
                                 

10. Naslovnica +  (gratis članek v notranjosti revije 1/1 stran) 

    Redna cena: 2.150 EUR 

    Akcijska cena: 650 EUR 
 

https://www.bogastvozdravja.si/revije


   
- VIZITKA(55 x 41 mm): 
      

Redna cena: 190 EUR 
Akcijska cena:100 EUR 
  
Cene ne vsebujejo DDV! 
 
Posebna ponudba velja do 03.2021. 
 

    Naklada 30.000 izvodov revij. 
  

Prevideni izidi revije v letu 2020: 
 
- september: 10.09.2020 
- oktober:      06.10. 2020  
- november:  03.11.2020 
- december:  03 ali 08.12.2020 
                   
                                                             

Za vsa dodatna vprašanja sem Vam z veseljem na voljo. 
 
  

Prijazen pozdrav, 
 
Nina Pustotnik 
Trženje 
Bogastvo zdravja 
Gsm: 040 143 013 
Mail:  tridea.trzenje@gmail.com 
Web: http://www.bogastvozdravja.si/ 
 
To sporočilo in vsi pripeti dokumenti so izključno namenjeni samo naslovniku in so lahko zaupne narave. Kakršnakoli 
objava, prenos ali uporaba s strani tretje osebe je prepovedana. Če ste dobili to sporočilo po pomoti, vas prosimo, da 
o tem obvestite pošiljatelja, prejeto sporočilo pa takoj izbrišete. Hvala! 
Pomisli na okolje preden natisnes to sporocilo. 

 

http://www.bogastvozdravja.si/

