PRIJAVNICA ZA
BROŠURO

Gregorjev sejem 2020
Novo mesto, 13.- 15. 3. 2020
Rok prijave: 31. 1. 2020
Rok oddaje oglasa: 7. 2. 2020
Rok plačila: 21. 2. 2020

Sejemsko brošuro v nakladi 30.000 izvodov bodo prejela vsa gospodinjstva Dolenjske, Bele krajine in
Posavja. Brošura bo barvna in v A5 formatu.
V ceno so všteta tudi predvajanja vašega reklamnega sporočila ali že izdelanega spota na sejmu v
sklopu sejemskega radia. Vsak razstavljavec, ki želi predvajati reklamne spote na sejemskem radiu, jih
je dolžan posredovati organizatorju skupaj z oglasom za sejemsko brošuro.

1. PODATKI O OGLAŠEVALCU
Naziv oglaševalca:
Naslov:
Pošta in naziv pošte:
Kontaktna oseba
Tel.:
TRR:
Davčna številka:

E pošta:
Fax:
Odprt pri banki
Davčni zavezanec

DA

NE

2. Oglasni prostor
Vrsta storitve (označite z "x")
Cela stran (135 x 200 mm)
½ strani (135 x 97 mm)
¼ strani (65 x 97 mm)
Oblikovanje oglasa A5 format
Oblikovanje oglasa ½
Oblikovanje oglasa ¼

Cena
440 € + DDV
280 € + DDV
190 € + DDV
40 € + DDV
30 € + DDV
20 € + DDV

A5 format
Cela stran
135 x 200

½ strani
135 x 97mm

¼ strani
65 x 97
mm

Oblikovani oglas v natančnih dimenzijah pošljite v elektronski obliki na naslov marketing@kz-krka.si (v *.pdf,
*.eps ali *.jpg formatu) najkasneje do 7.2.2020. Če želite, da vam oglas oblikujemo mi, nam v elektronski obliki
pošljite gradivo za vaš oglas nam pošljite Če želite, da vam oglas oblikujemo mi, nam v elektronski obliki pošljite
gradivo za vaš oglas, in sicer besedilo, fotografijo in logotip v vektorski obliki ali visoki resoluciji (300 dpi).
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KONTAKTNA OSEBA IZDAJATELJA BROŠURE
 Mira KAMBIČ ŠTUKELJ - organizator – odgovorna za marketing in oglaševanje
T: 07 39 31 101, M: 070 595 719, E: marketing@kz-krka.si

3.

POGODBENI POGOJI sejem 2020

3.1. Izdajatelj sejemske brošure je KZ Krka, z.o.o., Šentjernejska cesta 6, Novo mesto (v
nadaljevanju izdajatelj).
3.2. Prijavnica je za naročnika zavezujoča in nepreklicna pogodba. Naročnik z oddajo prijavnice
prizna pogoje izdajatelja, ki so navedeni na prijavnici.
3.3. Naročnik lahko odpove objavo oglasa do 31.1.2020 v pisni obliki, sicer je dolžan plačati
naročene storitve. Če naročnik naroča tudi oblikovanje oglasa, je stroške oblikovanja dolžan
plačati tudi, če odstopi od objave oglasa.
3.4. Za pomanjkljivo poslano ali napačno naročilo, oglase in/ali gradivo izdajatelj ne prevzema
nobene odgovornosti. Pred objavo izdajatelj pošlje naročniku oglas v potrditev. Če naročnik
ne opozori izdajatelja o morebitnih napakah ali ne potrdi oglasa pisno (elektronska pošta ali
navadna pošta) v roku dveh (2) dni, se oglas upošteva kot potrjen. Reklamacije v tem
primeru niso možne.
3.5. Izdajatelj ima pravico do postavitve oglasa po svojih željah in možnostih, če pa je možno,
upošteva želje oglaševalca/naročnika.
3.6. Oglaševalec/naročnik je dolžan plačati naročene usluge po prejetem predračunu. Original
račun prejme naročnik po končanem sejmu.
3.7. V primeru napak, ki so bile narejene s strani izdajatelja po pisni potrditvi oglasa s strani
oglaševalca/naročnika (naknadne spremembe), mora naročnik v roku 1 tedna od objave
sejemske brošure o tem obvestiti izdajatelja. Če naročnik ne potrdi popravkov oglasa v dveh
(2) dneh, izdajatelj privzema, da je oglas pravilen in ga objavi. Izdajatelj ne odgovarja za
napake, če oglasi, gradiva za oglase, potrditve oglasov, obvestila o napakah, niso bili
poslani/potrjeni v dogovorjenih rokih.
3.8. S podpisom Prijave za brošuro se oglaševalec/naročnik oglasa strinja Pogoji razstavljanja
Gregorjev sejem 2020.

ŽIG in PODPIS

Kraj _____________________________

Datum __________________________
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