Rezervacija oglasnega prostora in kontaktne osebe
Rezervacija oglasnega prostora v ŠTAJERSKEM TEDNIKU:
V petek do 10.00 ure za objavo v torkovi izdaji in v torek do 10.00 ure za objavo v petkovi izdaji
časopisa.
Material za izdelavo oglasov v ŠTAJERSKEM TEDNIKU:
Za pravočasno dostavo nepoškodovanega materiala za izdelavo oglasa je zadolžen naročnik. Izdajatelj
mora neustreznost ali poškodbe materiala naročniku pravočasno javiti. Materiale izdajatelj vrača le po
vnaprejšnjem dogovoru. Rok za vrnitev materialov poteče štiri tedne po objavi oglasa.
Dostava oglasov za ŠTAJERSKI TEDNIK:
V elektronski obliki (TIFF, JPG, CDR, EPS, AI, PDF) do petka do 12.00 ure za objavo v torkovi izdaji,
ter do srede do 12.00 ure za objavo v petkovi izdaji. Vse pisave morajo biti v krivuljah, vse bitne slike
v CMYK. V primeru zamude plača naročnik dodatne stroške v višini 10% vrednosti naročila.
Dostava izdelanih oglasov za RADIO PTUJ:
En delovni dan pred prvo objavo do 12. ure. V primeru zamude plača naročnik dodatne stroške v višini
10% vrednosti naročila.
Naročilo oglasa:
Naročilnica z vsemi podatki o poslovnem subjektu, naslovljena na Radio-Tednik Ptuj, d.o.o.,
Osojnikova cesta 3, 2250 Ptuj, identifikacijska številka za DDV: SI10758330,
TR: Nova KBM d.d. 04202-0000506665.

Pogoji za digitalno posredovanje materialov
Formati za ŠTAJERSKI TEDNIK:
Predloge sprejemamo v naslednjih formatih: TIFF, JPG, CDR, EPS, AI, PDF. Vse pisave morajo biti v
krivuljah, vse bitne in vektorske slike v CMYK. Če zaradi neustreznosti formata oglasa nastanejo
dodatni stroški, ti bremenijo naročnika oglasa.
Formati za RADIO PTUJ:
Oglase sprejemamo v elektronski obliki v naslednjih formatih: mp3, wav, CD audio.
Mediji:
Oglasi so lahko dostavljeni na naslednjih medijih: CD Audio, CD-Rom, ZIP ali e-mail.
Datoteke:
Datoteke, ki sodijo skupaj, morajo biti posredovane v isti mapi.
Računalniški virusi:
Naročnik jamči, da posredovane datoteke niso okužene s programskimi virusi. Izdajatelj si pridržuje
pravico izbrisa okuženih datotek brez predhodne najave. Izdajatelj si prav tako pridržuje pravico
zahteve nadomestila za eventualno nastalo škodo zaradi okuženih datotek.
Nosilci podatkov:
Izdajatelju posredovane diskete ali CD ROM plošče postanejo izdajateljeva last. Izdajatelj jih na željo
naročnika vrne po pošti na stroške naročnika. Iomega Zip diskete izdajatelj vrne brez predhodne želje
naročnika po pošti na stroške naročnika. Izdajatelj ne jamči za morebitne poškodbe medijev ob vrnitvi
po pošti.

