ЦЕНОВНИК

ПРИНЦИП ПРЕС
„ПРИНЦИП ПРЕС” је лидер српског
издаваштва у области неговања
националне култ урне и духовне баштине,
геопоетике и представљања туристичке
понуде, поправљања имиџа и ребрендирања
Србије. Својом укупном издавачком
продукцијом, на српском и више светских
језика, врхунски опремљено и дизајнирано,
„Принцип Прес” доследно представља
лепо лице Србије.

година XVI  број 91, 2022.  цена
www.nacionalnarevija.com

290 дин.

EU 5 € ♦ GB 3,5 £ ♦ USA 7 $

♦ CH 7 CHF ♦ 40 NOK

♦ 45 SEK ♦ 500 HUF

♦ HR 20 HRK ♦ MK 200 MKD

♦ BiH 7 KM ♦ CG 3 €

♦ RUS 250 RUB

Часопис отмене Србије

Искушења и сећања

У ЗАВЕТНОМ
КРУГУ

број 91 · 2022.

5пр.и0ме0ра0ка 

„СРБИЈА — Национална ревија“, је лукс узни двомесечник
на српском и енглеском језику, у два одвојена и
истовремена издања. По садржају, смислу и циљевима, реч
је о пројект у који за Србију има најшири значај. На
натполитички начин се бавећи националном баштином,
култ уром, туристичком понудом, путовањима, симболима,
идејама, градовима, пределима, људима, брендовима,
феноменима — „Национална ревија“ и самој Србији и
свет у истрајно открива лепо лице лепе Србије. С позитив
ним и креативним погледом на живот и свет, обнавља
старе, учвршћује постојеће и ствара нове мостове.
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партнери и оглашивачи

ЦЕНОВНИК

ПРИНЦИП ПРЕС

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ:

410х297 mm

205х297 mm

205х150 mm

205х100 mm

70х297 mm

70х150 mm

Дуплерица
2/1

Унутрашња
стр. 1/1

Половина
стр. 1/2

Трећина
стр. 1/3

Трећина
стр. 1/3

Четвртина
стр. 1/4

ЦЕНОВНИК ОГЛАСНОГ ПРОСТОРА:
К4 (ГЕНЕРАЛНИ СПОНЗОР)

Лого на насловном страни у оба језика,
лого на свакој унутрашњој страни поред пагинације,
5 страна ПР текста или 5 реклама у оба издања, 100
часописа по броју (60 српско, 40 енглеско издање),
К4 корица

700.000 дин.

Специјална издања и туристички водичи

К4 (ГЕНЕРАЛНИ
СПОНЗОР)

ГОДИШЊИ ПАРТНЕРСКИ ПАКЕТ 400.000 дин.
3 стране ПР текста или две рекламе у оба издања,
50 часописа по броју (30 српско, 10 енглеско
издање), маркица у импресуму

Дуплерица 2/1

180.000 дин.

К2

150.000 дин.

К3

150.000 дин.

Прва унутрашња страна 1/1

150.000 дин.

Унутрашња страна 1/1

120.000 дин.

Половина стране 1/2

80.000 дин.

Трећина стране 1/3

50.000 дин.

Четвртина стране 1/4

40.000 дин.

6 унутрашњих страна, маркица
са логотипом на насловној страни,
импресуму, уз пагинацију на
свакој страни

К2 (ПАРТНЕР ИЗДАЊА) 500.000 дин.
К3 (ПАРТНЕР ИЗДАЊА) 500.000 дин.
Без ПДВ-а

ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ:
• На наведене димензије огласа додати по
2 mm за обрез,
• Формат припреме фајлова:
tiff, psd (300 dpi, cmyk); pdf, cdr, ai, eps
(cmyk, текст у кривама).

Без ПДВ-а

Медијски партнери:

РТС - ЈАВНИ
СЕРВИС СРБИЈЕ

РАДИО
ТЕЛЕВИЗИЈА
ВОЈВОДИНЕ

РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА
ВОЈВОДИНЕ

НОВИНЕ СРПСКЕ
ПАТРИЈАРШИЈЕ

Партнери издања:

ВРЊАЧКА
БАЊА

700.000 дин.

ОПШТИНА
ИРИГ

ОПШТИНА
РУМА
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