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pogreb ni tabu

Zakaj oglaševati na Pogreb ni tabu ?
V Zavodu Pogreb ni tabu opažamo, da je javnost v Sloveniji le redko pripravljena spregovoriti o tabujih, 
povezanimi s smrtjo in pogrebno dejavnostjo.

Še manj je širša javnost seznanjena z novostmi v pogrebništvu, čeprav je njihovo uveljavljanje neizogibno, saj 
je vsaka tradicija ves čas podvržena spremembam. Torej se spreminja tudi danes, pred našimi očmi.

Zato smo si za osnovno nalogo zadali, da te spremembe kritično ovrednotimo, jim dodamo pridih inovativnosti 
in tudi sami stopimo v korak z njimi.

Pri tem nam lahko pomagate tudi vi, in sicer tako, da se javnosti na primeren način predstavite in ponudite 
svoje storitve ter izdelke.

Obisk spletne strani www.pogreb-ni-tabu.si
V letu 2015 smo zabeležili:  46.060 obiskovalcev

    39.668 edinstvenih obiskovalcev

    69.668 ogledov stran

Kako oglaševati na Pogreb ni tabu?

   Vrsta oglasa      Cona / lokacija            Velikost (px)      Cena/mesec

 Oglasna pasica  

  A  Vstopna stran + podstrani 728 × 90 180 €

  B  Vstopna stran  300 × 250 120 €

  C  Vstopna stran  160 × 600 120 €

  D  Vstopna stran+podstrani 180 × 150 85 €

  E  Podstrani  300 × 250 85 €
* Cone oziroma lokacije lahko pogledate v nadaljevanju cenika.

 PR članek Vstopna stran + arhiv 180 € /enkratno plačilo

Članek vsebuje do 3000 znakov, sliko in do 3 povezave na vašo spletno stran. Članek napišete sami, po 
vaši želji in proti doplačilu, pa ga za vas lahko pripravimo tudi mi.

BREZPLAČNO: optimizacija članka, slikovnega gradiva in povezav in lektoriranje.
* PR članek ima na dnu oznako »Sponzoriran članek« in ostane na spletni strani za vedno.  
   Primer PR članka.

 Zavod

 www.pogreb-ni-tabu.si
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   Vrsta oglasa      Cona / lokacija                         Cena/mesec

 E-novičnik Pasica ali vsebinska objava

  Pasica s povezavo 70 € /enkratno plačilo

  Zakup celotnega e-novičnika 300 € /enkratno plačilo

E-novičnik prejemajo obiskovalci www.pogreb-ni-tabu.si in druga podjetja iz pogrebne dejavnosti. 
Izdajamo dve vrsti e-novičnika - prvi je namenjen fizičnim osebam, drugi pa poslovnemu svetu. Slednjega 
prejme večina pogrebnih podjetij v Sloveniji (komunalna podjetja, pokopališča, cvetličarne, kamnoseki 
in ostali pravni udeleženci v pogrebništvu) in povzema vsebine ter novosti s spletne strani pogreb-ni-
tabu.si. Adrema e-novičnika obsega več kot 1000 kontaktov. Poleg pasice ali vsebinske objave lahko 
zakupite tudi celoten e-novičnik (vse vsebine prodane oglaševalcu).

* Primer e-novičnika se nahaja v nadaljevanju cenika.

 Anketa  120 € /enkratno plačilo

Anketa se nahaja na dnu vstopne strani in vseh podstrani najmanj 3 mesece. Je odlično orodje za hitro 
sondiranje javnega mnenja. Na ta način lahko spoznate tudi morebitne pomanjkljivosti ali prednosti 
vašega podjetja oziroma ponudbe, posredno pa tudi potencialne kupce opozorite na vašo prisotnost 
na trgu.

 Knjižnica Po dogovoru Po dogovoru

V knjižnici objavljamo nabor knjig v pomoč vsem, ki so se bili primorani soočiti z izgubo ljubljene osebe. 
Knjigo, ki jo oglašujemo izpostavimo s posebnim okvirjem, večjo fotografijo naslovnice in dodatnim 
opisom. Dodajo se tudi povezave, ki vodijo do spletne strani oziroma spletne knjigarne ter podatki, kje 
se lahko knjiga kupi. 

Knjižnica promoviramo na portalu PNT, na Facebook strani, forumu Pogreb ni tabu, reviji in v e-novičniku. 
Tovrstno oglaševanje omogoča učinkovito pridobitev potencialnih kupcev oziroma tistih, ki iščejo 
tovrstno literaturo.

*Primer knjižnice se nahaja v nadaljevanju cenika.

 Svetovalnice Po dogovoru Po dogovoru

Svetovalnice so posebna, interaktivna oblika oglaševanja, ki oglaševalcem omogoča neposreden 
stik s svojimi ciljnimi skupinami. V njih se oglaševalec predstavi in ponudi pomoč bralcem na svojem 
strokovnem področju, objavljeni so tudi njegovi kontaktni podatki. Takšno oglaševanje se je izkazalo za 
zelo učinkovito, saj se bralci ponavadi želijo obrniti neposredno na svetovalca in razširiti polje svetovanja. 
Tudi svetovalnice promoviramo na portalu PNT, na Facebook strani, forumu Pogreb ni tabu, reviji in v 
e-novičniku. 

Zakup je mogoč za najmanj en mesec, število svetovalcev je omejeno.

* Primer svetovalnice
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  Oglaševanje v reviji 

pogreb ni tabu
revija, ki ruši tabuje
{tevilka 2, oktober 2013 www.pogreb-ni-tabu.si

 Naši dvajset načel za življenje

Življenje ni pravično, vendar je še vedno lepo.
Kadar ste v dvomih, naredite naslednji korak, čeprav je majhen.

Življenje je prekratko, da bi čas zapravljali za sovraštvo.
Ne jočite sami, temveč v družbi. Je bolj pomirjujoče.

Upirati se čokoladi je jalovo početje.
Pomirite se s svojo preteklostjo, da vam ne pokvari sedanjosti.

Ne primerjajte svojega življenja z življenji ljudi okoli vas. 
Ne morete vedeti, kakšna je in bo njihova pot.

Življenje je prekratko za samopomilovanje. Pričnite živeti.
Za srečno otroštvo ni nikoli prepozno, 

vendar je drugo otroštvo odvisno zgolj in samo od vas.
Naredite vse, kar je v vaši moči, nato se prepustite toku življenja.

Vaše sreče nima pod nadzorom nihče drug kakor vi sami.
Vedno izberite življenje.

Odpustite vsem.
Čas zdravi skoraj vse. Dajte mu čas.

Služba ne bo skrbela za vas, ko boste bolni. 
Namesto nje bodo to počeli vaši prijatelji in družina. Ostanite v stikih.

Kar vas ne ubije, vas resnično naredi močnejše.
Če bi vsi vse težave, ki nas pestijo, vrgli na isti kup, bi svoje vzeli nazaj.

Ne glede na to, kako se počutite: vstanite, oblecite se in se pokažite svetu.
Globoko vdihnite. Vdih miri misli.

Življenje ni okrašeno s pentljo, a je vseeno darilo.

  8 Skrivnosti dobrega življenja

14 Paliativna oskrba v okviru slovenskega zdravstva

30 Od hloda do krste

35 Za večno v morje

37 Uporaba mobilnih telefonov na pogrebnih slovesnostih

58 Proces žalovanja in mogoči zapleti

74 O sejmu Post Viva v medijih

76 Ženske v pogrebni dejavnosti

ovitek_pogrebnitabu2013_01.indd   1 29.10.2013   6:38:29

Vse cene so brez DDV.  
Cenik velja od 8.1.2016. 

Za dodatne informacije pokličite na:  
00386 (0)41 355 426 ali  
info@pogreb-ni-tabu.si.

Oddaja oglasnega gradiva je najkasneje do  
20 dni pred izidom.

4. številka revije pogreb ni tabu  
izide v začetku oktobra 2016. Revija izhaja 
enkrat letno.

Člani in pokrovitelji Zavoda Pogreb ni 
tabu imajo poseben popust pri zakupu 
oglasnega prostora v reviji.

Za vse, ki zakupijo oglasni prostor v 
vrednosti najmanj 700 EUR, brezplačno 
naredimo reportažo o podjetju.

 NOTRANJE MERE OGLASOV CENA ZAKUP 
 STRANI (mm) (€)

1/1 stran 210 x 297* 1.040  

1/2 strani ležeče 210 x 148 640 

1/3 strani ležeče 210 x 99 440 

1/3 strani pokončno 70 x 297 440 

1/4 strani ležeče 210 x 74 340 

1/8 strani ležeče 105 x 74 190 

1 cm v stolpcu 60 x 10 50 

* oglasni format ene strani v živi rob je 210 x 297 + 3mm

 OVITEK MERE OGLASOV CENA ZAKUP 
 (mm) (€)

2. ali 3. stran ovitka 210 x 297* 1.630 

zadnja stran ovitka 210 x 120 2.030 

oglas na naslovnici 56 x 30 340 

* oglasni format ene strani v živi rob je 210 x 297 + 3mm

 POSEBNE MERE OGLASOV CENA ZAKUP 
 OBLIKE (mm) (€)

vlaganje v revijo  0,17 

slika po izboru na naslovnici 210 x 297 1.040 

sponzorstvo rubrike postavimo  
na 1. strani (PR članek) pri nas 1040 

sponzorstvo rubrike postavimo  
na 1/2 strani (PR članek) pri nas 640 

dodatek na določeno stran  +30% 

Oglasni prostor, ki ga želite zakupiti, označite s kljukico v stolpcu 

“ZAKUP”. Pogodbo podpišite, ožigosajte ter vrnite po faksu na  
  št.: 03/ 891 30 41 ali na e-naslov: info@pogreb-ni-tabu.si

Pogreb ni tabu je edinstvena revija, ki želi pomagati ljudem, ko se tako ali drugače soočajo s smrtjo, in 
med drugim predstaviti tudi dejavnost različnih in stitucij, zavodov, podjetij in države na subtilen način. 
Izhaja enkrat letno, prva številka je bila izdana oktobra 2012 v nakladi 10.000 izvodov na kakovostnem 
papirju in v obsegu 72 strani. 
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  Vrsta oglasa      Cona / lokacija                         Cena/mesec

 Video oglasi

Video oglasi so napredna multimedijska različica oglasne pasice. Kombinacija zvoka, animacije in slike 
ustvarja močno oglaševalsko sporočilo. Video oglasi na atraktiven način, ki je hkrati enostaven za 
razumevanje, prikažejo vaša marketinška, prodajna ali PR sporočila in potencialnim kupcem pokažejo, 
zakaj je vaš izdelek najboljša izbira.

 Nagradna igra

Eden izmed sodobnih načinov oglaševanja so tudi nagradne igre, ki zagotavljajo odličen odziv ciljne 
skupine in posredno povečanje prodaje. Obenem so stroški oglaševanja v tem primeru manjši v primerjavi 
s klasični mi načini oglaševanja.

* Primeri nagradnih iger 

Splošni pogoji oglaševanja:
Navedene cene ne vsebujejo 22% DDV.

Vsaka pasica vsebuje povezavo na naročnikovo spletno stran in sme predstavljati le enega oglaševalca.

Tekst in slike pripravi naročnik, po dogovoru in proti doplačilu tudi ponudnik.

Za celotno vsebino oglasa (resničnost navedb v sporočilu in kontaktnih podatkov, skladnost z veljavno 
slovensko zakonodajo in oglaševalskim kodeksom ter uporaba avtorskih del in drugih uradno zaščitenih 
elementov) odgovarja izključno naročnik.

Ob zakupu oglasnega prostora na www.pogreb-ni-tabu.si za 6 mesecev vam ponudimo 20% popust, 
ob zakupu oglasnega prostora za 1 leto pa 30% popust.

Dodatne informacije in kontakt:
Za vse dodatne informacije in vprašanja stopite v stik z nami. Skupaj bomo poiskali najprimernejšo rešitev.

Spletni portal: www.pogreb-ni-tabu.si

E-naslov: info@pogreb-ni-tabu.si

F:  +386 (0)3 891 30 41

M:  +386 (0)41 355 426

pogreb ni tabu
zavod

Linhartova 66, 1000 Ljubljana
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