
Smo edinstven preplet najbolj branih, 
poslušanih, obiskanih in “všečkanih” 

medijev ter najodmevnejših prireditev  
v Sloveniji.

Zagotavljamo vam, da z nami  
ne boste le videni, ampak

v središču pozornosti!

Za vas  

bomo pripravili odlične 

oglaševalske pakete 

za zares optimalno 

pozornost vaše ciljne 

skupine - veseli bomo 

vašega klica!



.si

ajstnica.siN
Oddaja  
oglasnega 
gradiva

Radijski oglasi
Izdelane radijske oglase nam 
posredujte v mp3 ali wav 
formatu v studijski kvaliteti.

Televizijski oglasi
Velikost posnetka mora biti 
v standard HD formatu 1920 
x 1080, 25p, PAL -  field order 
progressive, audio - 6 dB  
(decibelov).

Spletno oglaševanje
Klasični oglasi
Format oglasov:  
jpg, jpeg, gif, html 5
Velikost: do 50 KB (pri 
večjih kreativah do 100 KB)

Video oglasi
Format oglasov: mpeg, 
mp4, wma, avi
Velikost: do 4 MB

PR-članki
Naslov: do 60 znakov
Povzetek novice:  
do 200 znakov
Skupna dolžina:  
največ 1500 znakov
Fotografije:  
najmanj 1, jpg format
Linki: poljubno število  
na označenih besedah

Tiskani mediji
Izdelane oglase  
sprejemamo v formatu 
CMYK, 300 dpi (EPS, JPEG), 
Adobe Illustrator (EPS, Ai), 
Adobe Photoshop (TIFF, EPS, 
JPEG) in v formatu PDF.

Skladno z 2. členom Zakona o 
varstvu potrošnikov in zahtevami 
Tržnega inšpektorata RS morajo biti 
vsi oglasi podpisani z nazivom in 
naslovom oglaševalca, čigar izdelek 
ali storitev se oglašuje. 



Agencija Media24 
pod svojim okriljem združuje izbor najbolj priljubljenih slovenskih medijskih blagovnih 
znamk, ponuja celostne usluge na področju priprave, izvedbe in implementacije oglasno-
marketinških strategij ter organizira odmevne prireditve in dogodke. 

Izkušena ekipa medijskih 
strokovnjakov, ki se ne ustraši 
nobenega izziva in je predana 
kakovosti, bo poskrbela za ure-
sničitev vseh želja naročnikov.

Z nami boste postali del naj-
bolj poslušanih radijskih po-
staj, prepoznavne TV-postaje, 
tržimo dva dnevna časopisa 
in dva regionalna tednika, več 
revijalnih blagovnih znamk in 
odlično obiskane portale, letno 
pa se s podporo zadovoljnih 
partnerjev podpišemo pod or-
ganizacijo več deset odmevnih 
dogodkov, brez katerih si sploh 
ni mogoče več predstavljati 
slovenske medijske krajine.

Sodelovanje z našo agencijo 
Media24 vam omogoča do-
stop do nacionalnega oziroma 
regionalnega programa Radia 
Aktual (kot naslednika legen-
darnega RGL-a), Radia Salo-
mon, Radia Veseljak, Radia Ptuj 
in Radia Krka ter televizije, ki 
prisega na slovensko glasbo – 
TV Veseljak. Omogočamo vam 
zakup medijskega prostora v 
edinem športnem dnevniku 
v Sloveniji EkipaSN, dnevnem 
časopisu Novice Svet24, ki je v 
samo nekaj letih izhajanja po-
stal tretji najbolj brani dnevni 
časopis v Sloveniji, ter v dveh 
priljubljenih regionalnih tedni-
kih – Dolenjskem listu in Štajer-
skem tedniku. V sodelovanju z 
nami pa lahko postanete tudi 

del najbolj branih slovenskih 
revij, ki pokrivajo zelo različne 
spektre vsakdana – to so tako 
tedniki Salomonov oglasnik, 
Zarja, Zvezde, Vklop, Moj svet 
in Reporter, štirinajstdnevnik 
Maja, revije za življenjski slog 
Avenija, Bodi zdrava, Top! Za 
najstnike, Muzika in družinska 
revija Ženska, tematske revije 
Pomagaj si sam, Jej zdravo, 
DOm2, Zeleni raj, Auto Bild, 
Moj horoskop, Eki-
paSN revija in 
Reporter Ma-
gazin, posebne 
izdaje Majin 
božič, Veliko-
nočna Maja in 
Božična Zarja 
ter najpestrejša 
paleta ugankar-
skih revij: Salo-
monov ugankar, 
Posebna izdaja 
Salomonovega ugankarja, Kaj-
veš, Ugankarski izziv, Slikovne 
križanke, Čvek v križankah in 
Salomonov Genialec. 

Pomembna dejavnost agen-
cije Media24 je organizacija in 
koprodukcijsko sodelovanje 
pri mnogih odmevnih priredi-
tvah, med katerimi jih je veliko 

nacionalnega značaja: Žaro-
meti, Femme fatale, Ljudje od-
prtih rok, Ženska leta, projekt 
Vozi varno, Zdrava Slovenija; 
drugi pa so postali nepogrešlji-
va stalnica na koledarjih: piknik 
Zvezde pod klobuki, Aktualov 
rojstni dan, Aktualov dan žena, 
Aktualova galama, DeeJay 
Time, Aktualova roštiljada, Pil-
low fight, Petkova pumpa, Ve-
seljakovi pikniki, izbor Top naj-

stnica, VIP SVETovna 
zabava, Dobrodelni 
dan, Dan zdravja in 
gibanja, Wellness vi-
kendi …

Agencija Media24 
prek svojih par-
tnerjev širi vpliv na 
vseh medijskih po-
dročjih, blagovne 
znamke pa razvija 
ter išče vedno nove 

rešitve in kreativne marketin-
ške pristope tudi na digitalnih 
platformah. Med najbolj obi-
skanimi portali so: www.novi-
ce.svet24.si, www.ekipa24.si, 
www.odkrito.si, www.njena.si, 
www.salomon.si, www.lokal-
no.si, www.veseljak.si, www.
najstnica.si, www.majke3.si in 
številni drugi.

© Media 24 d.o.o.

Agencija 
Media24 

– vse 
najpomembnejše 

na enem mestu!

Želite objaviti oglas, ki bo dosegel kar največ ljudi? Pripravljate 
akcijo, o kateri želite obvestiti zgolj izbrane ciljne skupine? Ima-
te posebne želje, nimate pa ideje, kako jih uresničiti? Agencija 
Media24 pozna vse odgovore in ima rešitve za vsakogar!



Splet:
l Hitro rastoča panoga z 

veliko dodano vrednostjo
l Izredno veliki dosegi
l Možnost vključevanja 

potrošnikov v interakcijo
l Enostavno merljivi rezultati
l Oglaševanje je 

vzpostavljeno v zelo 
kratkem času

 

Televizija:
l Medij, ki združuje doseg, 

hitrost in čustva ter zajema 
vsako ciljno skupino

l Pospešuje prodajo in 
ustvarja imidž blagovne 
znamke

l Oglasno sporočilo hitro 
posreduje potrošnikom, 
ob tem pa skrbi za 
prepoznavnost blagovne 
znamke

Prireditve:
l Prireditve in dogodki ter 

akcije in izbori, ki jih bralci 
predhodno spremljajo, so 
za oglaševalce dodatna 
možnost pojavljanja 
in promocije njihove 
dejavnosti in tako 
priložnost, da še povečajo 
učinke, ki jih dosegajo s 
klasičnim oglaševanjem v 
naših medijih

Zakaj 
oglaševati 
v naših 
medijih?

Tiskani mediji:
l Omogočajo učinkovito 

ciljno oglaševanje
l Jih večkrat prelistamo,  

kar poveča vidnost oglasa
l Bralci revijam zaupajo, 

enako velja za vaše oglase
l Potujejo iz roke v roko,  

kar pomeni, da en izvod  
v povprečju doseže tri ljudi

l So nenadomestljivi
l Oglasov v njih bralec ne 

more izklopiti ali utišati

Radio:
l Je tradicionalen medij, ki 

je enostaven, odziven in 
vsepovsod prisoten

l Na poslušalce vpliva iz ozadja, saj 
se večji del sprejemanja dogaja v 
poslušalčevi podzavesti

l Prek oglaševanja se lahko 
učinkovito predstavi izdelek ali 
storitev, neposredno vplivajo na 
določeno ciljno skupino in s tem 
povečajo rezultate oglaševalskih 
akcij



NAJBOLJ BRANI 
TISKANI MEDIJI
Novice Svet24
EkipaSN
Dolenjski list
Zarja
Zvezde
Vklop
Maja 
Moj svet
Salomonov oglasnik
Reporter
Avenija
Bodi zdrava
Ženska
Zeleni raj
Auto Bild Slovenija
EkipaSN revija
Jej zdravo
Dom2
Top! Za najstnike
Svet24 brezplačnik
Pomagaj si sam
Moj horoskop
Štajerski tednik

NAJBOLJ 
PRODAJANE 
UGANKARSKE REVIJE
Salomonov ugankar
Slikovne križanke
Čvek v križankah
Salomonov genialec
Ugankarski izziv
Kajveš
Posebna izdaja  
Salomonovega  
ugankarja

NAJODMEVNEJŠE 
RADIJSKE POSTAJE
Radio Aktual
Radio Aktual Studio D
Radio Aktual Kum
Radio Salomon
Radio Veseljak
Radio Krka
Radio Ptuj

NAJBOLJ 
PRILJUBLJENA 
SLOVENSKA 
GLASBENA TELEVIZIJA
Televizija Veseljak

NAJODMEVNEJŠE 
SPLETNE STRANI
www.salomon.si
novice.svet24.si
www.ekipa24.si
www.njena.si
www.najstnica.si
www.dolenjskilist.si
www.lokalno.si
www.odkrito.si
www.tednik.si

NAJBOLJ OBISKANE 
PRIREDITVE
Žarometi
Femme fatale
Zvezde pod klobuki
Aktualov rojstni dan
Aktualov dan žena
Aktualova galama
Pillow fight
Petkova pumpa
Veseljakovi pikniki
Izbor Top najstnica
Ljudje odprtih rok
Ženska leta
Vip SVETovna zabava
Dobrodelni dan
Najstarejši festival NZG Ptuj
Otroci pojejo slovenske pesmi 
in se veselijo 
Vsi skupaj smo za



NAJBOLJ  
POSLUŠANA 
radijska postaja  
v Sloveniji*
*Vir: Radiometrija Media Pool, julij 2016, 
Slovenija, vse demografske skupine, 
num.:6.588

Radio Aktual
RGL, d. o. o, Ljubljana
Papirniški trg 17
1260 Ljubljana Polje
www.radioaktual.si

Uredništvo
T: 01/5880-143
radioaktual@media24.si

Oglasno trženje
T: 01/5880-124
M: 041/333-333
trzenje@radioaktual.si

Z nami je vedno poletje
Radio Aktual je edinstven radio, ki poslušalce razvaja z glasbo, 
ki spominja na morje, priljubljene dalmatinske uspešnice ter 
uspešnice hrvaške pop glasbe pa so po njem dobile celo poime-
novanje »Aktualovi hiti«. Zato ni naključje, da spada v sam vrh 
poslušanosti radijskih postaj, pohvali pa se lahko tudi z never-
jetno rastjo poslušanosti – med letoma 2013 in 2015 je dosegel 
več kot 300-odstotno rast!* Radiu Aktual je uspelo vzpostaviti 
močno čustveno vez s svojimi poslušalci, ustvaril je mnoge naj-
večje radijske zvezde, sodeloval z vsemi največjimi glasbenimi 
imeni iz nekdanje skupne države in v rekordnem času napolnil 
največje dvorane po vsej Sloveniji. Je edina komercialna radij-
ska postaja v Sloveniji z neprekinjenim 24-urnim programom 
vse dni v letu, najbolj ponosni pa so na Aktualove petke, ki za-
gotavljajo celodnevno zabavo.

Osrednja Slovenija 100,2 in 101,2 MHz

Štajerska 104,8 MHz

Obala 102,4, 102,8, 100,8, 98,4 in 92,6 MHz

Dolenjska 103 MHz



Studio D d. o. o.
Germova ulica 4 
8000 Novo mesto 
www.radioaktual.si

Uredništvo 
T: 01/5880-143
studiod@media24.si

Oglasno trženje 
T: 041/858-733 
T: 041/690-324 
trzenje@studiod.si

VODILNI RADIO 
v Spodnjeposavski 
regiji*
*Vir: Radiometrija Media Pool, junij 
2017, Spodnjeposavka, jugovzhodna 
Slovenija, vse demografske skupine, 
num.: 750

Aktual osvojil  
tudi Dolenjsko!
Prva dolenjska radijska postaja Studio D, ki jo danes poslušamo 
pod imenom Radio Aktual Studio D na vsem znani frekvenci 
103 Mhz, še naprej ostaja predvsem dolenjski, belokranjski in 
posavski radio. Ob obilici dobre glasbe, ki se razlikuje od glasbe 
ostalih radiev v okolici, novinarji dnevno pripravljajo regionalni 
informativni program Lokalno-Aktualno z lokalnimi novicami, 
prav tako pa tudi pogovore in oddaje o aktualnih lokalnih do-
godkih. Radio Aktual Studio D tako nadaljuje tradicijo najstarej-
šega dolenjskega radia, kar dokazuje z velikim številom poslu-
šalcev, ki tudi danes, ko je konkurenca na radijskem področju 
precej večja, ostajajo zvesti.

103 MHz



Radio Kum Trbovlje, d. o. o.
Trg svobode 11 a
1420 Trbovlje
www.kum24.si

Uredništvo
T: 03/563-11-30
urednistvo@kum24.si

Oglasno trženje
T: 051/300-056
trzenje@kum24.si

Najboljši zame!
Radio Kum Trbovlje v svojem programu že 47 let daje vsakomur 
nekaj. V zasavski regiji je vodilni medij, ki s svojim ažurnim pri-
stopom poslušalcem ponuja informativni, svetovalni in zabavni 
program. Poseben poudarek pri informativnih vsebinah daje 
regionalnemu dogajanju v občinah Trbovlje, Zagorje, Hrastnik 
ter Radeče, Laško, Sevnica in Litija. Portal Kum24.si z nenehno 
svežimi informativnimi in zabavnimi vsebinami pa še dodatno 
bogati slovenski medijski prostor.

NESPORNI
ZMAGOVALEC  
v Zasavski regiji*
*Vir: Radiometrija Media Pool, junij 2017, 
Zasavska regija, vse demografske skupine, 
num.: 138

98,1 MHz



NADVSE  
PRILJUBLJEN RADIO 
s 100-odstotno 
slovensko glasbo

Samo domače, 
samo najboljše
Je edini radio z bogato in raznovrstno vsebino, ki predvaja 
izključno slovensko glasbo. Različne raziskave ga že leta uvr-
ščajo med najbolj priljubljene in poslušane radijske postaje v 
Sloveniji. Med ljubitelji narodno-zabavne in zabavne glasbe 
je popolnoma brez konkurence. V programu Radia Veseljak 
najdete oddaje z različno vsebino: od etnologije, predstavi-
tev slovenskih krajev in njihovih znamenitosti do sobotnih in 
nedeljskih glasbenih voščil. Voditelju pomagajo popoldanski 
program voditi slovenski glasbeniki, v veliki meri pa sodelujejo 
tudi poslušalci. 

RADIO VESELJAK
RGL, d. o. o, Ljubljana
Papirniški trg 17
1260 Ljubljana Polje
www.veseljak.si

Uredništvo
T: 01/5880-143
veseljak@media24.si

Oglasno trženje
M: 041/728-827
monja@veseljak.si

Novo mesto z okolico,  
Celje z okolico 95.5 MHz

Sevnica (Posavje) 96.7 MHz

Brežice, Krško  
(Posavje) 95.9 MHz

Dobova, Bizeljsko 88.7 MHz



Radio Salomon
Papirniški trg 17
1260 Ljubljana Polje
www.radiosalomon.si

Uredništvo
T: 01/5880-143
radiosalomon@media24.si

Oglasno trženje
M: 041/333-333
trzenje@radiosalomon.si 

Najbolj hude muske
Radio, ki te že zjutraj napolni z energijo in s poslušalci ujame 
pravi ritem. Radio, pri katerem poslušalci komaj čakajo, da sliši-
jo ekskluzivne glasbene novosti in se predajo novim glasbenim 
smernicam. Poslušalec pač ni samo poslušalec, ampak je urbani 
narekovalec smernic, naveličan klonov enega in istega radijske-
ga programa, ki vrti ene in iste pesmi. 
Radio Salomon glasbo čuti in poslušalci jo čutijo z njim.  Radio 
Salomon ni všeč vsem, je pa prva in edina izbira za tiste, ki so 
v trendu, ki živijo za ta trenutek in si ne želijo sivine vsakdana, 
ampak optimističnega nasmeha, polnega barv in pozitivnosti. 
Radio Salomon je tisti, ki za svoje poslušalce izbira vroče novo-
sti, ekskluzivne svetovne in domače uspešnice in je v tem po-
gledu v Sloveniji ne le edini, ampak edinstven in nedosegljiv.  

PRVA IZBIRA 
za mlade in 
zabave željne

101,6 MHz
87,8 MHz



Že od 1. junija 
1994 s 24-urnim 
programom

Radio KRKA Novo mesto
Ljubljanska cesta 26
8000 Novo mesto
www.radiokrka.com

Uredništvo
T: 07/3372-030 
novice@radiokrka.com

Oglasno trženje
T: 031/334-433
epp@radiokrka.com

Radio Krka – najboljši zame
Radio Krka je kot osrednja radijska postaja Dolenjske v etru pri-
soten že 23 let, saj je s stalno, 24-urno prisotnostjo v domačem 
okolju, postal neločljiv del družbe in ljudi, ki tu živijo. Ekipa vsa-
kodnevno zagotavlja verodostojne in dostikrat tudi ekskluzivne 
informacije, prednost biti prvi na mestu dogajanja pa še enkrat 
potrjuje dejstvo, da je radio najhitrejši elektronski medij. Glas-
bena podoba Radia Krka poskrbi za nevsiljivo zvočno kuliso s 
skladbami, ki so, vsaka po svoje, zaznamovale neko obdobje. 
Poslušalci Radiu Krka verjamejo, saj je ena od redkih radijskih 
postaj, ki oddaja iz domačega okolja za domače ljudi, zvesto 
radijsko bazo poslušalcev pa cenijo tudi oglaševalci, ki v Radiu 
Krka najdejo zanesljivega poslovnega partnerja.

106,6 MHz



VODILNI  
RADIO  
Spodnjega  
Podravja

Radio Ptuj
Osojnikova cesta 3
2250 Ptuj
www.radio-ptuj.si

Uredništvo
T: 02/7493-426
F: 02/7493-435
radioptuj@radio-tednik.si

Oglasno trženje
T: 02/7493-414
bojana.ceh@radio-tednik.si

Radio za vse generacije
RADIO PTUJ je radio z več kot polstoletno tradicijo, ki prepro-
sto rečeno, “diha” s prebivalstvom. Najbolj poslušana radijska 
postaja v Spodnjem Podravju poslušalce obvešča o aktualnih 
lokalnih dogodkih, naslavlja perečo problematiko, svetuje in 
informira o dogajanju v Sloveniji in po svetu.
Nagradi za dolgoletno aktivno sodelovanje s prebivalci Spo-
dnjega Podravja sta zvestoba poslušalcev in ugled, s katerim se 
ponaša naša radijska postaja.
Radio Ptuj je danes prepoznavna blagovna znamka, sodobna 
regionalna radijska postaja s programom posebnega pomena, 
družbeno odgovorna do okolja, kjer oddaja, in radijska postaja, 
ki ji dnevno prisluhne več kot 35 tisoč poslušalcev z območja 
severovzhodne Slovenije, prek spleta pa tudi iz drugih krajev 
države in sveta.
Ob tem dodatno skupaj s petimi radijskimi postajami ustvarjamo 
SNOP (skupni nočni program), slovenski medijski prostor pa soo-
blikujemo tudi z aktivnim vključevanjem v četrto radijsko mrežo.

89,8 MHz
98,2 MHz
104,3 MHz



TV Veseljak
Papirniški trg 17 
1260 Ljubljana Polje
www.veseljak.si

Uredništvo
T: 01/5880-192
urednistvo@veseljak.tv 

Oglasno trženje
M: 041/728-827
trzenje@veseljak.si 

Televizija z nasmehom
Televizija Veseljak je glasbena televizija, ki sprošča, razveseljuje 
in nagrajuje. V pestrem programu boste zagotovo našli kaj zase. 
V naših oddajah predstavljamo slovensko zabavno in narodno-
zabavno glasbo ter njene izvajalce, snemamo videospote ter 
izpolnjujemo glasbene želje. K sodelovanju v naših kontaktnih 
oddajah povabimo tudi gledalke in gledalce. Na spletni strani 
www.veseljak.si najdete pestre informacije o dogodkih, novo-
stih in glasbenikih na slovenski glasbeni sceni. Prav tako pa tam 
najdete tudi več informacij o televiziji.

Največ domače 
zabave 
– V KAR 574.000 
GOSPODINJSTVIH



Vsa resnica 
na enem mestu!
Novice Svet24 je dnevni časopis, ki prinaša aktualne in eksklu-
zivne novice iz domače in tuje politike, kronike, gospodarstva 
in športa ter iz sveta zvezdnikov, glasbe in zabave. Ekipa za-
vzetih raziskovalnih novinarjev razišče vse zgodbe, tudi tiste, 
ki se zgodijo bralcem. Slednjim poleg tega vsak dan postreže s 
praktičnimi nasveti iz vseh področij življenja – osebnih financ, 
zdravja, kulinarike, vrtnih in hišnih opravil, lepote, razvajanja, 
dan pa jim zapolni tudi s pestrim izborom križank in ostale eni-
gmatike.

3. NAJBOLJ bran 
dnevni časopis 
v Sloveniji*
Vir: *Nacionalna raziskava branosti, 
ki poteka pod okriljem Slovenske 
oglaševalske zbornice

Svet24
Vevška cesta 52
1260 Ljubljana Polje
www.svet24.si

Uredništvo
T: 01/5880-400 
F: 01/5858-888 
svet24@media24.si 

Oglasno trženje
T: 01/5880-370, 01/5880-373
F: 01/5858-887
M: 040/777-105
revije@media24.si

Vsak dan, 
razen ob 
nedeljah in 
praznikih



EkipaSN
Vevška cesta 52
1260 Ljubljana Polje
www.ekipa24.si

Uredništvo
T: 01/5880-053
info@ekipaSN.si 

Oglasno trženje
T: 01/5880-052, 01/5880-051
jasmina.komic@media24.si  

Darilo športu
Športni dnevnik EkipaSN je nastal leta 2015 z združitvijo dveh 
vodilnih športnih časopisov – športnega dnevnika Ekipa, ki je 
v Sloveniji oral ledino na področju športnih medijev, in Sport-
skih novosti, mednarodno uglednega hrvaškega časopisa. Z 
združitvijo najboljšega iz obeh vodilnih športnih časopisov na 
območju Slovenije in Hrvaške je športnemu dnevniku EkipaSN 
uspelo v zelo kratkem času utrditi položaj prvega in edinega 
športnega dnevnika v Sloveniji in močno povečati število bral-
cev. Športni dnevnik EkipaSN se je močno okrepil tudi vsebin-
sko, saj v njem bralci najdejo prav vse, kar jih zanima s področja 
športa – tako dnevno sveže športne rezultate kot tudi najra-
zličnejše ekskluzivne intervjuje z vodilnimi športniki, številne 
reportaže, komentarje in kolumne priznanih avtorjev. 

Vsak dan, 
razen ob 
nedeljah in 
praznikih

PRVI in edini 
športni dnevnik 
v Sloveniji



Dolenjski list
Germova ulica 4
8000 Novo mesto
www.dolenjskilist.si

Uredništvo
T: 07/3930-500
F: 07/3930-540
info@dolenjskilist.si 

Oglasno trženje
T: 07/3930-514, 
    07/3930-515
F: 07/3930-540
oglasi@dolenjskilist.si 

Regionalni tednik za Dolenjsko, 
Belo krajino, Posavje in 
kočevsko-ribniško območje
Najbolj priljubljen regionalni časopis v Sloveniji Dolenjski list 
je osrednji informativni regionalni časopis za Dolenjsko, Po-
savje, Belo krajino in kočevsko-ribniško območje, ki že od leta 
1950 izhaja kot tednik ob četrtkih. Je družinski časopis, ki ga 
rade prebirajo vse generacije, saj spremlja lokalno politiko, 
gospodarstvo, kmetijstvo, kulturo, izobraževanje in tudi šport 
ter družabno življenje prebivalcev širše regije. Dolenjski list je 
v šestih desetletjih šel čez različna obdobja in kljub mnogim 
spremembam ostaja eden najpomembnejših časopisov tega 
območja.

NAJBOLJ bran 
regionalni tednik  
v Sloveniji*
Vir: *Nacionalna raziskava branosti, 
ki poteka pod okriljem Slovenske 
oglaševalske zbornice

Vsak 
četrtek



Štajerski tednik
Osojnikova cesta 3
2250 Ptuj
www.tednik.si

Uredništvo
T: 02 / 749 34 26
F: 02 / 749 34 35
tednik@radio-tednik.si

Oglasno trženje
T: 02 / 749 34 14
bojana.ceh@radio-tednik.si

Regionalni časopis za  
Spodnje Podravje, Ormoško, 
Slovenske gorice in Prlekijo
Štajerski tednik s 70-letno zgodovino je najbolj bran regio-
nalni časopis celotnega Podravja, ki v 29 občinah Spodnjega 
Podravja z Ormoškim, severnih Slovenskih goric in Prlekije do-
sega več kot 40.000 bralcev. V nekaterih občinah je na Štajer-
ski tednik naročenih več kot 45 odstotkov gospodinjstev. A se 
pri tem nismo ustavili, temveč krog bralcev nenehno širimo. S 
širokim spektrom vsebin, z aktualnim poročanjem in zaveza-
nostjo objektivnosti je časopis postal nepogrešljiv del vsakda-
njega življenja vseh generacij prebivalcev. 

VODILNI ČASOPIS 
Spodnjega  
Podravja  
in Prlekije

Vsak torek 
in petek



NAJBOLJ brana 
družinska revija  
v Sloveniji*
Vir: *Nacionalna raziskava branosti,  
ki poteka pod okriljem Slovenske  
oglaševalske zbornice

Zarja
Vevška cesta 52
1260 Ljubljana Polje
www.revijazarja.si

Uredništvo
T: 01/5880-400
F: 01/5858-888
zarja@media24.si

Oglasno trženje
T: 01/5880-370, 01/5880-373
F: 01/5858-887
M: 040/777-105
revije@media24.si

Prijateljica za vse čase!
Je družinska revija, ki piše zgodbe o ljudeh in za ljudi. Verjetno 
je ravno to ključ do njenega uspeha, da jo bralke in bralci vsak 
teden tako nestrpno pričakujejo. Na preprost in vsem razumljiv 
način predstavlja zanimive ljudi, pomembne dogodke in velika 
odkritja, od katerih je odvisno naše življenje, počutje in zdravje. 
Njeno poslanstvo je, da opozarja na težave mladih in starih in 
jih pomaga tudi reševati. Zarja bralcem priskoči na pomoč tudi, 
ko je treba razmišljati, kako obvladati trmastega pubertetnika, 
naložiti težko prigarani denar, urediti dom in vrt, skuhati kosi-
lo ali očarati goste. V njej bralke in bralci najdejo prav vse, kar 
jih zanima in navdihuje, pomaga jim z informacijami, da si sami 
oblikujejo svoje mnenje, in jim ponuja oporo, kadar jo potrebu-
jejo ... Zato velja, da je Zarja prijateljica za vse čase!

Vsak  
torek



NAJBOLJ  
brana revija  
v Sloveniji*
Vir: *Nacionalna raziskava branosti, 
ki poteka pod okriljem Slovenske 
oglaševalske zbornice

Zvezde
Vevška cesta 52
1260 Ljubljana Polje
www.revijazvezde.si

Uredništvo
T: 01/5880-400
F: 01/5858-888
zvezde@media24.si

Oglasno trženje
T: 01/5880-370, 01/5880-373
F: 01/5858-887
M: 040/777-105
revije@media24.si

Zvezde so rojene 
Reviji Zvezde je v neverjetno kratkem času uspelo postati naj-
bolj priljubljen tabloid v Sloveniji. Ključ do uspeha se zagotovo 
skriva v tem, da je revija, ki sicer velja za radovedno in opravlji-
vo, vedno prijazna do ljudi, o katerih piše. V njenih zgodbah za-
živijo znani in slavni, predvsem pa vsi tisti, ki izstopajo iz mno-
žice: naj bo to v glasbi, filmu, gledališču, na televiziji, v športu, 
gospodarstvu ali politiki. Prav vse želijo novinarji revije prikazati 
v njihovi čim bolj vsakdanji, človeški podobi. Z vzponi in padci. 
Ob zanimivih in sočnih zgodbah pa Zvezde ponujajo tudi števil-
ne rubrike s koristnimi namigi, ki pomagajo bralkam in bralcem 
reševati življenjske dileme, skrbeti za njihov obraz in stas, da se 
bodo počutili kot zvezde ... Kajti revija Zvezde o zvezdah ne le 
piše, ampak jih tudi ustvarja.

Vsako 
sredo



NAJPOPOLNEJŠI 
vodnik po  
dogajanju 
– televizija,  
glasba, film

Vklop
Vevška cesta 52
1260 Ljubljana Polje
www.revijavklop.si

Uredništvo
T: 01/5880-400
F: 01/5858-888
vklop@media24.si

Oglasno trženje
T: 01/5880-370, 01/5880-373
F: 01/5858-887
M: 040/777-105
revije@media24.si

TV–spored, film in glasba
Revija Vklop je informativna in zabavna revija, ki spremlja aktu-
alne dogodke iz sveta filma, televizije, glasbe in drugih področij 
popularne kulture. Intervjuji z domačimi in tujimi zvezdniki, re-
portaže, novice, ocene, kritike, predlogi, namigi in seveda nepo-
grešljivi, najobsežnejši, najažurnejši in najnatančnejši tedenski 
televizijski spored. Novinarje uredništva zanima prav vse, kar se 
dogaja v slovenski in tuji popularni kulturi, o dogodkih, najno-
vejših delih in pojavih v popularni kulturi pa pišejo na kritičen, 
včasih celo provokativen način. Želijo namreč, da z njihovo po-
močjo bralec razmišlja in si ustvari svoje mnenje, pridobljene 
informacije pa tudi koristno uporabi. Vklop je družinska revija, 
saj bodo prav vsi člani v njej našli nekaj zase.

Vsak  
četrtek



Zakladnica idej
Maja je ženska revija, ki nagovarja bralke z zanimivimi vsebina-
mi in kakovostnimi avtorskimi članki, vpetimi v naš, slovenski 
prostor. V njej so zbrane aktualne novosti s področja lepote, 
hujšanja, zdravja, kuhanja, opremljanja doma, vzgoje otrok in 
partnerskih odnosov. Največji del vsebine je posvečen zdravju 
in receptom, ki jih Maja bralkam ponuja tudi v obliki priročnih 
knjižic, vpetih na naslovnico revije. Revija Maja sledi dinamiki le-
tnih časov in se ob praznikih (velika noč, božič) na bralke obrača 
tudi s tematskimi številkami. Tipična bralka revije Maja je zapo-
slena ženska srednjih let in mati, ki skrbi za dom in družino, a 
si zna vzeti čas zase. Maja je polna idej za drobna razvajanja in 
nasvetov, kako si olajšati delo v gospodinjstvu, zato je odlična 
spremljevalka ženskega vsakdana.

Maja
Vevška cesta 52
1260 Ljubljana Polje
www.revijamaja.si

Uredništvo
T: 01/5880-400
F: 01/5858-888
maja@media24.si

Oglasno trženje
T: 01/5880-370, 01/5880-373
F: 01/5858-887
M: 040/777-105
revije@media24.si

NAJBOLJ bran 
štirinajstdnevnik  
v Sloveniji*
Vir: *Nacionalna raziskava branosti, 
ki poteka pod okriljem Slovenske 
oglaševalske zbornice

Vsak  
drugi 
petek



Vedno in
V reviji iN boste našli vse tisto, kar vas zanima, in z njo boste ve-
dno »in«. Najnovejši trači, odlični intervjuji, članki, ki obravnava-
jo aktualne probleme, praktični nasveti, zanimivosti s področja 
zdravja in lepote, slastni recepti in teme o urejenem domu in 
vrtu … Vse to in še več v reviji iN!

Izberite le 
NAJBOLJŠE

iN
Vevška cesta 52
1260 Ljubljana Polje

Uredništvo
T: 01/5880-400
F: 01/5858-888
in@media24.si

Oglasno trženje
T: 01/5880-370, 01/5880-373
F: 01/5858-887
M: 040/777-105
revije@media24.si

Vsak  
petek



Oglasnik  
z NAJBOLJ 
raznovrstno 
ponudbo

Salomonov oglasnik
Vevška cesta 52
1260 Ljubljana Polje
www.salomon.si

Uredništvo
T: 01/5880-024
urednistvo@salomon.si

Oglasno trženje
T: 01/5880-022
M: 041/222-639
zivka.mikac@salomon.si

Pravo mesto za vse, 
ki kupujete ali prodajate 
Salomonov oglasnik je edicija z malimi oglasi oglaševalcev, ki 
je na slovenskem trgu prisotna že vse od leta 1989 ter je ne-
pogrešljiv pripomoček vsem, ki kupujejo, prodajajo, oddajajo 
ali najemajo. Zaradi raznovrstnih rubrik in ponudbe oglasov je 
prav gotovo edinstven medij na našem trgu. Izhaja vsak pone-
deljek s tisoči malih oglasov, ki so obogateni tudi s fotografi-
jami. Ustvarjalci izkušnje nadgrajujejo že vse od leta 1989, kar 
kaže na uspešnost na trgu, oglaševanje pa je mogoče tako v 
tiskani izdaji kot tudi na spletu. 

Vsak  
ponedeljek



NAJGLOBLJE 
zgodbe in analize 
s področja 
politike, 
gospodarstva 
in ostalega 
družbenega 
življenja

Reporter
Vevška cesta 52
1260 Ljubljana Polje
www.reporter.si

Uredništvo
T: 01/620-93-00
F: 01/620-93-01
info@reporter.si

Oglasno trženje
T: 01/620-93-03
M: 031/307 420
miha.lukanc@reporter.si

Neodvisen, kritičen,  
preiskovalen in 
ekskluziven tedenski  
magazin 
Tednik Reporter je nastal po zgledu številnih evropskih revij, 
ki z vsebinami nagovarjajo širok krog zahtevnejših bralcev, naj 
bo skozi prizmo aktualne politike, ki kroji življenje vsakega po-
sameznika, oziroma v drugem delu skozi vsebine, ki se navezu-
jejo na družbeno življenje – kulturo, estrado in šport.

Vsak  
ponedeljek



Po poteh slavnih
Avenija je revija, v kateri bralke in bralci o znanih Slovencih izve-
do več kot v vseh drugih medijih, saj ji znani zaupajo, bralci pa 
zato v njej najdejo najzanimivejše osebne izpovedi in ekskluziv-
ne ter kakovostne prispevke. Poleg nosilnih zgodb in osebnih 
izpovedi revija ažurno spremlja vse pomembnejše aktualne in 
družabne dogodke doma in v tujini ter vse najpomembnejše 
ljudi, brez katerih teh ne bi bilo. Revija Avenija za svoje sogo-
vornike izbira predvsem ljudi, ki imajo v slovenskem prostoru 
določeno težo, moč in ugled. V reviji so predstavljene tudi naj-
novejše smernice s področja mode, lepote, ambienta in kulina-
rike. Gre za revijo, ki se spogleduje z glamurjem, zato ima bralce 
z višjo kupno močjo.

NAJZANIMIVEJŠE 
osebne izpovedi 
in ekskluzivna 
razkritja

Avenija
Vevška cesta 52
1260 Ljubljana Polje
www.revijaavenija.si

Uredništvo
T: 01/5880-400
F: 01/5858-888
avenija@media24.si

Oglasno trženje
T: 01/5880-370, 01/5880-373
F: 01/5858-887
M: 040/777-105
revije@media24.si

Vsak  
tretji petek  
v mesecu



Nasveti za zdrav 
življenjski slog
Revija Bodi zdrava je namenjena vsem, ki jih zanima zdravo, 
izpolnjujoče in srečno življenje. Revija informira, svetuje, nav-
dihuje ter se pogovarja s strokovnjaki in znanimi o tem, kako 
živeti čim bolj zdravo in zadovoljno, kako doseči, da se dobro 
počutimo v svojem telesu, pa tudi, kako do notranjega miru in 
dobrih odnosov. Bralkam in bralcem so z nasveti na voljo naj-
vidnejši strokovnjaki – zdravniki, nutricionisti, športni trenerji, 
skratka vsi, ki vedo, kako do zdravega, lepšega in bolj zadovolj-
nega vsakdana. 

PRILJUBLJENA 
revija za zdravo, 
izpolnjujoče in 
srečno življenje

Bodi zdrava
Vevška cesta 52
1260 Ljubljana Polje
www.bodizdrava.si

Uredništvo
T: 01/5880-400
F: 01/5858-888
bodizdrava@media24.si

Oglasno trženje
T: 01/5880-370, 01/5880-373
F: 01/5858-887
M: 040/777-105
revije@media24.si

Vsak drugi 
ponedeljek  
v mesecu



Iz tradicije v prihodnost
Revija Ženska ni samo revija za ženske, ampak je družinska re-
vija, ki v ospredje postavlja žensko. V ospredju vsake revije je 
aktualna tema meseca, ki zadeva področja od socialne in dru-
žinske politike, izobraževanja in šolstva, zdravstvene politike 
vse do ekologije itd., s čimer revija spodbuja k vseživljenjskemu 
izobraževanju, skrbi za svoje zdravje in ekološki naravnanosti. V 
vsaki reviji predstavljamo zanimive posameznike z najrazličnej-
ših področij, pa tudi ljudi, ki so, čeprav hendikepirani, v življe-
nju dosegli, kar so si zamislili, in dokazali, kaj vse zmore človek, 
če ima voljo in zastavljene cilje! Pomemben del revije so tudi 
nasveti strokovnjakov z različnih področij našega življenja, ki 
zadevajo ženske in družino, nekaj strani je namenjenih modi, 
nasvetom za gospodinjstvo, ročnemu delu, šivanju …

PRILJUBLJENA 
družinska revija 
z največ branja

Ženska
Vevška cesta 52
1260 Ljubljana Polje
www.zenska.si

Uredništvo
T: 01/5880-400
F: 01/5858-888
zenska@media24.si

Oglasno trženje
T: 01/5880-370, 01/5880-373
F: 01/5858-887
M: 040/777-105
revije@media24.si

Vsak prvi 
ponedeljek  
v mesecu



Nasveti za ljubitelje  
vrtov in rož
Zeleni raj je namenjen ljubiteljskim gojiteljem zelenjave, bal-
konskega cvetja, okrasnih vrtov, pa tudi ljubiteljem narave v 
širšem smislu in vsega, kar je povezano z njo. Z nami sodelu-
jejo mnogi vodilni strokovnjaki na najrazličnejših področjih: 
svetovanje glede vzgoje vrtnin, zaščita pred škodljivci, nasveti 
za oblikovanje osnovnih prvin okrasnega vrta, seznanjanje z 
novostmi na domačem trgu rastlin in naravi prijaznih načinov 
vzgoje vrtnin ...  V reviji Zeleni raj so predstavljeni zanimivi lju-
dje, ki s svojo ustvarjalnostjo ali strokovnostjo izstopajo na na-
vedenih področjih. 

NAJBOLJ 
bogata revija 
za ljubitelje 
vrtov

Zeleni raj
Vevška cesta 52
1260 Ljubljana Polje
www.revijazeleniraj.si

Uredništvo
T: 01/5880-400
F: 01/5858-888
zeleniraj@media24.si

Oglasno trženje
T: 01/5880-370, 01/5880-373
F: 01/5858-887
M: 040/777-105
revije@media24.si

Vsak tretji 
ponedeljek  
v mesecu



Prva izbira za  
ljubitelje avtomobilizma
Prva in glavna izbira za kupce vozil. Danes že legendarne ne-
posredne primerjave med več avtomobili, maratonski, dveletni 
testi in testi rabljenih avtomobilov pri bralcih nosijo veliko težo 
pred odločitvijo za nakup. Dodatno vrednost prinaša rubrika 
Svetovalec, v kateri najdejo kaj zase tudi domači mojstri, sicer 
pa je naša prednost pred konkurenti tudi ažurnost objav v zvezi 
z novinci in prvih voženj z njimi ter obsežni testi opreme, kot 
so pnevmatike, žarnice, navigacijski sistemi, otroški sedeži itn. 
 

NAJVEČJA 
evropska 
avtomobilistična 
revija

Auto Bild Slovenija
Vevška cesta 52
1260 Ljubljana Polje
www.autobild.si

Uredništvo
T: 040/345-648
bozo.lalic@autobild.si

Oglasno trženje
Telefon: 01/5880-037 
Faks: 01/5880-157 
robert.kolman@salomon.si

10.  
v mesecu



Darilo darila športu!
Zaradi velikega zanimanja bralcev se je športnemu dnevniku 
EkipaSN v istem letu pridružila še EkipaSN revija, s čimer na-
daljuje dolgoletno tradicijo SN revije, ki jo je v sedemdesetih 
in osemdesetih letih prejšnjega stoletja izdajal ugledni hrvaški 
športni dnevnik Sportske novosti. EkipaSN revija, ki dopolnjuje 
zgodbo o uspehu športnega dnevnika EkipaSN, bralcem pri-
naša še več poglobljenih vsebin s področja športa na še bolj 
slikovitih straneh. EkipaSN revija odlično dopolnjuje dnev-
ni časopis EkipaSN – v njej bralci najdejo razširjene zgodbe z 
različnih športnih področij, ekskluzivne intervjuje z največjimi 
svetovnimi športniki, analize najvidnejših strokovnjakov, udar-
ne komentarje in posterje. EkipaSN revija zahtevnejšim bralcem 
zagotavlja še več užitkov pri branju na najkakovostnejšem pa-
pirju.
 

Še VEČ športa
na še bolj 
slikovitih 
straneh

EkipaSN revija
Vevška cesta 52
1260 Ljubljana Polje
www.ekipa24.si

Uredništvo
T: 01/5880-053
info@ekipasn.si

Oglasno trženje
T: 01/5880-052, 01/5880-051
jasmina.komic@media24.si

Vsako  
drugo sredo  
v mesecu



Vse od Golice naprej
Revija Muzika je edina mesečna revija, ki združuje popularno 
kulturo s slovenskim izročilom, glasbo, petjem, hrano in trendi. 
Prva tovrstna revija v slovenskem medijskem prostoru je nastala 
z namenom še večje popularizacije in podrobnejše predstavitve 
glasbeno-produkcijskega ustvarjanja v Sloveniji. V reviji vsak 
mesec predstavimo vse večje prireditve preteklega obdobja, 
aktualne koncerte in napovedujemo druge prihajajoče dogod-
ke. Prostor v reviji je namenjen predstavitvam ansamblov in 
njihovih projektov, ostalim glasbenim skupinam in posamezni-
kom ter plesni kulturi in izročilu. Revija Muzika je zaradi svoje 
specifične zmesi tematik in tabloidnega predstavljanja teh na-
menjena vsem starostnim generacijam. 

Izjemno 
POMEMBNO glasilo 
pri ohranjaju 
slovenske 
kulturne  
dediščine

Vsak  
zadnji petek  
v mesecu

Revija Muzika
Vinski Vrh 24
2275 Miklavž pri Ormožu
www.revija-muzika.si

Uredništvo
T: 030/335-555
info@revija-muzika.si

Oglasno trženje
T: 01/5880-370, 01/5880-373
F: 01/5858-887
M: 040/777-105
revije@media24.si



NAJVEČ zdravih 
nasvetov v eni 
reviji

Jej zdravo
Vevška cesta 52
1260 Ljubljana Polje
www.jejzdravo.si

Uredništvo
T: 01/5880-400
F: 01/5858-888
jejzdravo@media24.si

Oglasno trženje
T: 01/5880-370, 01/5880-373
F: 01/5858-887
M: 040/777-105
revije@media24.si

Štirikrat 
letno

Vse o zdravi prehrani
Revija Jej zdravo je namenjena vsem tistim, ki se zavedajo po-
membnosti uživanja zdrave hrane in spremljajo najnovejše 
prehranske smernice. Za privlačno naslovnico bralka ali bralec 
odkrije bogastvo strani, polnih receptov z vrhunskimi fotogra-
fijami, preizkušene nasvete za pripravo hrane, izboljšanje po-
čutja, hujšanje, predstavitve sezonskih (super)živil, aktualnih 
prehranskih smernic, zdravih alternativ na krožniku, najnovejših 
spoznanj pri pripravi hrane, globalnih in lokalnih trendov. Re-
cepti so opremljeni s simboli (vegi, za vegane, manj maščob ...) 
ter prehransko in kalorično vrednostjo obroka, da je odločitev 
za pripravo prave jedi še lažja.



Vse za vaš dom in okolico
Poslanstvo revije Dom2 je, da pomaga bralcem ustvariti lepši 
dom, ne glede na to, ali se nameravajo lotiti celostne prenove 
ali bi želeli spremeniti le nekaj detajlov. Bralcem z nasveti po-
magajo priznane arhitektke, pri tem pa imajo poleg strokovno-
sti in praktičnosti vedno v mislih tudi to, da so rešitve cenovno 
čim bolj dostopne. Del revije je namenjen tudi »brskanju« po 
trgovinah, torej iskanju zanimivih kosov za dom, ki so običajno 
vezani na aktualni čas (poleti na primer izdelki za balkon, vrt, te-
raso …), v njej predstavljamo zanimive, lepe in posebne domo-
ve domačih ali tujih znanih osebnosti, pa tudi anonimnih ljudi. 
Poleg vsega tega pa iščemo navdihe, oblikovalske presežnike 
domačih in tujih ustvarjalcev ter se posvečamo tudi drugim po-
dročjem, ki so tesno povezana z domom – vrtnarjenje, kuhanje, 
ustvarjanje …

PRILJUBLJENA 
revija za 
urejanje doma 
in okolice 

Dom2
Vevška cesta 52
1260 Ljubljana Polje
www.revijadom2.si

Uredništvo
T: 01/5880-400
F: 01/5858-888
dom2@media24.si

Oglasno trženje
T: 01/5880-370, 01/5880-373
F: 01/5858-887
M: 040/777-105
revije@media24.si

Šestkrat 
letno



Najstniška prijateljica  
s stilom
Revija TOP! Za najstnike uči, svetuje, pomaga, rešuje težave ter 
ti pove, kaj je »in« in kaj ne. Je kot prava najstniška prijateljica, 
ki najstnikom želi, da bi bila nemirna najstniška leta čim lepša. 
Revija TOP! Za najstnike poleg aktualnih tem razkriva tudi zani-
mivosti iz življenja znanih osebnosti, njihove skrivnosti ter poro-
ča o vsem, kar se dogaja na glasbeni, filmski, modni sceni in še 
kje. Revija TOP! Za najstnike se v svoji spletni različici skriva pod 
imenom najstnica.si, kjer najstniki v vsakem trenutku najdejo 
prav vse, kar potrebujejo, da mirno prekrižarijo svoja pestra naj-
stniška leta. 

NAJBOLJ  
priljubljena 
revija za 
najstnike  
v Sloveniji

Top! Za najstnike
Vevška cesta 52
1260 Ljubljana Polje
www.najstnica.si

Uredništvo
T: 01/5880-400
F: 01/5858-888
top@media24.si

Oglasno trženje
T: 01/5880-370, 01/5880-373
F: 01/5858-887
M: 040/777-105
revije@media24.si

Štirikrat 
letno



Izbrane zgodbe  
za vsak slovenski dom
Brezplačnik Novice Svet24 več sto tisoč gospodinjstvom po 
Sloveniji ponuja najboljše zgodbe iz vseh področij, ki jih sicer 
prinaša dnevna izdaja časopisa Novice Svet24. Gre za zgodbe 
iz zakulisja dogajanja v Sloveniji in svetu. Nasveti v svetovalnih 
rubrikah brezplačnika so prilagojeni letnemu času in so name-
njeni izboljšanju kakovosti življenja naših bralcev.

Brezplačnik 
z NAJVEČJIM 
dosegom

Svet24
Vevška cesta 52
1260 Ljubljana Polje
www.svet24.si

Uredništvo
T: 01 5880 400 
F: 01/5858-888 
svet24@media24.si 

Oglasno trženje
T: 01/5880-370, 01/5880-373
F: 01/5858-887
M: 040/777-105
revije@media24.si

Enkrat 
mesečno



Priročnik za preživetje 
Edicija prinaša pogovore z zanimivimi posamezniki, številne 
nasvete iz domače lekarne, obuja stare običaje, išče in najde po-
zitivno na vsakem koraku in v vsaki stvari ter znanje širokogru-
dno deli med zveste bralke in bralce. Dandanes, ko ljudje svet 
gledajo predvsem črno ali belo, posebna izdaja Pomagaj si sam 
nastopa v vlogi rožnatih očal. Življenje je lepo, a moramo za to 
kaj narediti tudi sami. Pomagaj si sam pa nam pri tem nesebič-
no pomaga.
 

NAJVEČ 
nasvetov in 
idej za boljše 
življenje

Pomagaj si sam
Vevška cesta 52
1260 Ljubljana Polje
www.revijazarja.si

Uredništvo
T: 01/5880-411
F: 01/5858-888
zarja@media24.si

Oglasno trženje
T: 01/5880-370, 01/5880-373
F: 01/5858-887
M: 040/777-105
revije@media24.si

Šestkrat 
letno



Kaj vam prinaša  
prihodnost?
Revija Moj horoskop je namenjena vsem, ki jih zanima vpliv po-
ložaja in gibanja nebesnih teles na življenje na Zemlji. V reviji 
Moj horoskop tako bralec poleg velikega osebnega horoskopa 
za posamična zodiakalna znamenja najde še številne zanimive 
in praktične, hkrati pa tudi sproščujoče vsebine, od predstavi-
tev različnih astroloških praks z vsega sveta do konkretnih na-
potkov za obvladovanje vsakdanjega življenja. Pomemben del 
vsebine revije pa so tudi praktični napotki za opravila na vrtu v 
skladu z naravnimi ciklusi oziroma gibanjem lune.
 

NAJOBŠIRNEJŠI 
horoskop za 
vsakogar

Moj horoskop
Vevška cesta 52
1260 Ljubljana Polje

Uredništvo
T: 01/5880-400
F: 01/5858-888
mojhoroskop@media24.si

Oglasno trženje
T: 01/5880-370, 01/5880-373
F: 01/5858-887
M: 040/777-105
revije@media24.si

Dvakrat letno



Velikonočni prazniki  
nekoliko drugače
Zvezda stalnica velikonočnih praznikov, ki tradicionalno po-
strežejo s šunko, hrenom, orehovo potico in seveda pirhi. Naše 
bralke pa si seveda želijo še kaj več od tega in vse to najdejo v 
posebni, velikonočni izdaji revije Maja. Zanimive ideje za krasi-
tev pirhov, odlični in preizkušeni recepti za raznovrstne potice, 
seveda pa ne manjkajo niti recepti za pripravo nepozabnega 
velikonočnega zajtrka ali kosila. Spregledati ne gre niti idej za 
popestritev bivalnih prostorov in namigov, kako boste med pra-
zniki zaposlili in razvedrili otroke. 
 

NAJBOLJŠE  
ideje za 
čarobne 
praznike

Maja Velika noč
Vevška cesta 52
1260 Ljubljana Polje
www.revijamaja.si

Uredništvo
T: 01/5880-400
F: 01/5858-888
maja@media24.si

Oglasno trženje
T: 01/5880-370, 01/5880-373
F: 01/5858-887
M: 040/777-105
revije@media24.si

Enkrat  
letno



Zakladnica nasvetov za  
nepozabni zaključek leta
Iščete idejo za drugačno božično večerjo, silvestrski zajtrk in za 
krepčilen obrok dan po najdaljši noči v letu? Vam je zmanjkalo 
navdiha za pripravo izvirnih pogrinjkov in nekoliko drugačnih 
okraskov? Se sprašujete, kako in s čim boste razveselili najbližje, 
ves čas pa zaskrbljeno ogledujete svojo podobo v ogledalu in 
žalosten nabor v garderobi? Posebna izdaja revije Maja, Majin 
božič, ima odgovore na vsa vaša vprašanja in prav zato jo zveste 
bralke vsako leto pričakajo s široko razprtimi rokami in zvrhano 
mero pričakovanja.  

NAJBOLJŠI 
božični nasveti  
v eni reviji

Majin božič
Vevška cesta 52
1260 Ljubljana Polje
www.revijamaja.si

Uredništvo
T: 01/5880-400
F: 01/5858-888
maja@media24.si

Oglasno trženje
T: 01/5880-370, 01/5880-373
F: 01/5858-887
M: 040/777-105
revije@media24.si

Enkrat  
letno  
(novembra)



Revija, ki 
naredi praznike 
NAJLEPŠE

Božična Zarja
Vevška cesta 52
1260 Ljubljana Polje
www.revijazarja.si

Uredništvo
T: 01/5880-400
F: 01/5858-888
zarja@media24.si

Oglasno trženje
T: 01/5880-370, 01/5880-373
F: 01/5858-887
M: 040/777-105
revije@media24.si

Nasveti, ki vam  
polepšajo praznike
Posebna izdaja revije Zarja, Božična Zarja, je ena najbolj nestr-
pno pričakovanih izdaj, saj prinaša obilico izvirnih nasvetov za 
pripravo božične in silvestrske pojedine, najboljše recepte za 
pripravo potic slovenskih kuharskih mojstrov, zanimive ideje za 
pripravo pogrinjkov, drugačne predloge za praznično okrasitev 
ter prgišče zanimivih idej za obdarovanje.  

Enkrat  
letno  
(novembra)



NAJNOVEJŠI 
trendi  
v eni prilogi

Svet trendov
Vevška cesta 52
1260 Ljubljana Polje
www.svet24.si

Uredništvo
T: 01/5880-400
F: 01/5858-888 
svet24@media24.si 

Oglasno trženje
T: 01/5880-370, 01/5880-373
F: 01/5858-887
M: 040/777-105
revije@media24.si

Sledite trendom
Svet trendov je mesečna tematska priloga časopisa Novice 
Svet24. Ponuja širši in drugačen pogled na teme iz sveta oseb-
nih financ, potrošništva, mode, športa, zdravja, tehnologije in 
avtomobilizma. Priloga odgovarja na zahtevnejša vprašanja iz 
življenjskega sloga vsakega posameznika in ponuja veliko več 
kot le vsakdanje odgovore in nasvete. Gre za prilogo časnikov 
Novice Svet24 in EkipaSN.

Enkrat  
mesečno



Izbrano s področja 
zdravja in lepote
Pregledna in vsebinsko polna 32-stranska priloga, v kateri je 
dovolj prostora za predstavitev izdelkov s področij zdravja in 
lepote, medicine, oskrbe in dobrega počutja. Koristni nasveti in 
namigi, pojasnila in jasne, a hkrati strokovne razlage, ki poma-
gajo tako pri preventivi kot pri zdravljenju, ne manjkajo pa niti 
strokovni prispevki, mnenja uporabnikov in strokovnjakov ter 
napovedi prihajajočih novosti. Priloženo revijam: Zarja, Zvezde, 
Maja.
 

Priloga, s 
katero dosežete 
NAJVEČ bralcev

Zdravje in lepota
Vevška cesta 52
1260 Ljubljana Polje

Uredništvo
T: 01/5880-411
F: 01/5858-888
maja@media24.si

Oglasno trženje
T: 01/5880-370, 01/5880-373
F: 01/5858-887
M: 040/777-105
revije@media24.si

Štiri- do 
šestkrat  
letno 



Za lepo jesen življenja 
Priloga bralkam in bralcem naših revij pomaga soustvariti bo-
gato in lepo jesen življenja. Želja vseh je, da bi jesen življenja 
dočakali zdravi in vitalni ter takšni ostali še dolgo v pozna leta. 
Svetujemo in razlagamo, kako za vse to poskrbeti že v mladih 
letih, kajti le skrb za zdravje in vitalnost od mladih nog nam bo-
sta omogočila dolgo in kakovostno življenje. Pravočasno je tre-
ba načrtovati, kakšno starost si želimo, in poskrbeti za finančno 
varnost tudi v tretjem življenjskem obdobju, pomembno pa se 
je znati dejavno starati in prevzeti odgovornost nase. S starostjo 
se življenje ne konča, lahko je priložnost tudi za kaj novega ali za 
vse tisto, za kar prej ni bilo časa. O vsem tem in še čem v prilogi 
Vitalni in zdravi v poznih letih … za lepo jesen življenja.
Priložena revijam: Zarja, Maja, Ženska.

Priloga, ki 
doseže kar 
NAJVEČ ljudi 
v poznih letih

Vitalni in varni
Vevška cesta 52
1260 Ljubljana Polje

Uredništvo
T: 01/5880-411
F: 01/5858-888
zenska@media24.si

Oglasno trženje
T: 01/5880-370, 01/5880-373
F: 01/5858-887
M: 040/777-105
revije@media24.si

Štirikrat 
letno



Polna zgodb zanimivih 
ljudi in nasvetov
Živa je mesečna revijalna priloga, ki je Dolenjskemu listu prilo-
žena vsak zadnji četrtek v mesecu. Posebnost Žive je, da prinaša 
veliko raznovrstnih zgodb zanimivih domačih ljudi ter nasvetov 
za vsakdan. Priloga je pri bralcih Dolenjskega lista zelo prilju-
bljena. Živa opozarja, seznanja, svetuje in zabava. 
 

NAJBOLJ 
priljubljena 
priloga z 
regionalno 
tematiko 

Živa
Germova ulica 4
8000 Novo mesto
www.dolenjskilist.si

Uredništvo
T: 07/3930-500
F: 07/3930-540
info@dolenjskilist.si 

Oglasno trženje
T: 07/3930-514, 
    07/3930-515
F: 07/3930-540
oglasi@dolenjskilist.si 

Vsak  
mesec



Kralj ugankarskih revij
Salomonov ugankar, kralj med ugankarskimi revijami, izhaja od 
junija 1991 in je že vrsto let ena najkakovostnejših in najbolje 
prodajanih slovenskih ugankarskih revij za vso družino. Poleg 
številnih križank in ugank ponuja tudi kopico zanimivih infor-
macij, potopisov in nasvetov za zdravo življenje. Nasmejite se 
lahko tudi šalam z aktualno vsebino, preizkusite kakšen kuhar-
ski recept ali izveste, kaj vam napoveduje mesečni horoskop. V 
vsaki izdaji najdete tudi bogat denarni nagradni sklad.

NAJBOLJ bran 
ugankarski 
mesečnik v 
Sloveniji*
Vir: *Nacionalna raziskava 
branosti, ki poteka pod okriljem 
Slovenske oglaševalske zbornice

Salomonov ugankar
Vevška cesta 52
1260 Ljubljana Polje
www.salomonov-ugankar.si

Uredništvo
T: 01/5880-079
F: 01/5858-888
info@salomonov-ugankar.si

Oglasno trženje
T: 01/5880-370, 01/5880-353
F: 01/5858-887
M: 040/777-105
info@salomonov-ugankar.si 

Vsak  
prvi petek  
v mesecu



Slikovne križanke 
z zanimivo tematiko
Slikovne križanke s svojo pestro tematiko vedno znova prite-
gnejo bralce in po priljubljenosti spadajo v sam vrh najbolje 
prodajanih slovenskih ugankarskih revij. Kar sto strani slikovnih 
križank in bogat denarni nagradni sklad vedno znova pritegne-
jo reševalce križank.

NAJBOLJ brane 
tematske 
slikovne  
križanke

Slikovne križanke
Vevška cesta 52
1260 Ljubljana Polje
www.salomonov-ugankar.si

Uredništvo
T: 01/5880-079
F: 01/5858-888
info@salomonov-ugankar.si

Oglasno trženje
T: 01/5880-370, 01/5880-353
F: 01/5858-887
M: 040/777-105
info@salomonov-ugankar.si 

Vsak prvi 
ponedeljek  
v mesecu



Razvedrilne križanke 
z zabavnimi novicami
Čvek v križankah je prvi slovenski ugankarski tabloid, izhaja že 
od leta 1997 in spada med najbolj priljubljene slovenske ugan-
karske revije. Vsakih štirinajst dni nam krajša čas s slikovnimi kri-
žankami ter nas zabava z aktualnimi in zanimivimi novičkami iz 
sveta znanih osebnosti. Namenjen je širokemu krogu ljudi, tako 
mladim kot starejšim, predvsem za umsko rekreacijo, razvedrilo 
ter hkrati za koristno zapolnitev prostega časa. Reševalci lahko 
sodelujejo tudi v mesečnih nagradnih skladih, kjer se poteguje-
jo za privlačne denarne nagrade.

PRVI 
slovenski  
ugankarski 
tabloid

Čvek v križankah
Vevška cesta 52
1260 Ljubljana Polje
www.salomonov-ugankar.si

Uredništvo
T: 01/5880-079
F: 01/5858-888
info@salomonov-ugankar.si

Oglasno trženje
T: 01/5880-370, 01/5880-353
F: 01/5858-887
M: 040/777-105
info@salomonov-ugankar.si 

Vsak  
drugi  
torek



Letni časi v ugankah
Posebna izdaja Salomonovega ugankarja je sezonska izdaja, ki 
na stotih straneh združuje skoraj sto različnih ugank in križank. 
Revija z bogato vsebino, v kateri vsak član družine najde uganke 
zase, je začela izhajati junija 2011 in se je takoj priljubila širšemu 
krogu reševalcev. Je nepogrešljiv dodatek vaši počitniški prtlja-
gi, lahko pa vam krajša čas tudi v vašem vsakdanjiku. Reševalci 
lahko sodelujejo v bogatem denarnem nagradnem skladu. 

SEZONSKI  
ugankarski raj

Salomonov ugankar
Vevška cesta 52
1260 Ljubljana Polje
www.salomonov-ugankar.si

Uredništvo
T: 01/5880-079
F: 01/5858-888
info@salomonov-ugankar.si

Oglasno trženje
T: 01/5880-370, 01/5880-353
F: 01/5858-887
M: 040/777-105
info@salomonov-ugankar.si 

Štirikrat 
letno



Poučna zabava 
za osnovnošolce
Salomonov Genialec je ugankarska revija za osnovnošolce, 
ki vsem mladim nadobudnežem poleg zabave ponuja paleto 
ugank, ob katerih se lahko učijo pravilnega črkovanja, si urijo 
spomin in možgančke. Z ugankami osnovnošolci neobreme-
njeno ponavljajo šolsko snov, si urijo spomin in širijo splošno 
razgledanost. Za oglaševalce je zanimiv zaradi prilagodljivih 
oblik oglaševanja (nalepke, posterji itd.) in doseganja natančno 
določenega ciljnega bralstva. Otroci s pravilnimi rešitvami so-
delujejo v žrebanju za lepe blagovne nagrade. 

NAJBOLJ 
priljubljene 
uganke za 
otroke

Salomonov Genialec
Vevška cesta 52
1260 Ljubljana Polje
www.salomonov-ugankar.si

Uredništvo
T: 01/5880-079
F: 01/5858-888
info@salomonov-ugankar.si

Oglasno trženje
T: 01/5880-370, 01/5880-353
F: 01/5858-887
M: 040/777-105
info@salomonov-ugankar.si 

Štirikrat 
letno



Revija za zahtevnejše 
ugankarje
Ugankarski izziv je revija z najpestrejšo ponudbo križank in 
ugank v Sloveniji. Izhaja že od leta 1993 in je namenjena vsem 
ugankarskim sladokuscem, ki jim reševanje klasičnih ugank ne 
zadostuje več. Uganke so na 52 straneh razvrščene po težavno-
stnih stopnjah in so primerne tako za manj zahtevne reševalce 
kot tudi za vse prekaljene ugankarske mojstre. Reševalci lahko 
sodelujejo tudi v bogatem denarnem nagradnem skladu.

NAJPESTREJŠA 
ponudba 
križank in ugank 
v Sloveniji

Ugankarski izziv
Vevška cesta 52
1260 Ljubljana Polje
www.salomonov-ugankar.si

Uredništvo
T: 01/5880-079
F: 01/5858-888
info@salomonov-ugankar.si

Oglasno trženje
T: 01/5880-370, 01/5880-353
F: 01/5858-887
M: 040/777-105
info@salomonov-ugankar.si 

Štirikrat 
letno



Revija za pravi 
možganski prepih
Ugankarska revija Kajveš je pravi izziv za tiste, ki si ne želijo 
samo zabave in kratkočasenja, ampak hočejo z reševanjem 
ugank resnično zaposliti svoje možgane, preveriti svoje nakopi-
čeno znanje in tudi kaj novega izvedeti in si razširiti splošno raz-
gledanost. Posebnost revije je raznolikost in kakovost ugank, saj 
krog sestavljavcev ni zaprt in lahko v njej objavljajo prav vsi se-
stavljavci, ki izpolnjujejo določeno kakovostno raven. Reševalci 
lahko sodelujejo tudi v bogatem denarnem nagradnem skladu.

Prava revija  
za PRAVE  
ugankarje

Kajveš
Vevška cesta 52
1260 Ljubljana Polje
www.salomonov-ugankar.si

Uredništvo
T: 01/5880-400
F: 01/5858-888
vinko.korent@media24.si

Oglasno trženje
T: 01/5880-370, 01/5880-353
F: 01/5858-887
M: 040/777-105
info@salomonov-ugankar.si 

Vsako  
drugo  
soboto



Sezonski izziv  
za prave ugankarje
Posebna izdaja revije Kajveš vam z dvema izdajama v vsakem le-
tnem času postreže z zahtevnejšimi ugankami in križankami na 
kar 72 straneh. Primerna je za vse, ki si želijo nekoliko več izziva 
in jim običajne ugankarske revije ne zadostujejo več. Uganke 
so raznolike in razvrščene po različnih težavnostnih stopnjah. 
Reševalci pa lahko sodelujejo v bogatih mesečnih nagradnih 
skladih.

NAJOBSEŽNEJŠE 
križanke za 
zahtevnejše 
ugankarje 

Kajveš
Vevška cesta 52
1260 Ljubljana Polje
www.salomonov-ugankar.si

Uredništvo
T: 01/5880-400
F: 01/5858-888
vinko.korent@media24.si

Oglasno trženje
T: 01/5880-370, 01/5880-353
F: 01/5858-887
M: 040/777-105
info@salomonov-ugankar.si 

Osemkrat 
letno



Žarometi
Medijske nagrade ŽAROMETI so nagrade tistim, ki so bili v pre-
teklem letu medijsko najbolj obsijani in opaženi ter jih je izbrala 
komisija, ki jo sestavljajo strokovnjaki z različnih področij me-
dijev in kulture. Izstopajoči dosežki, ki so premaknili meje do-
jemanja moči in pomena ustvarjalcev medijskih vsebin in me-
dijev samih. Tisti na glasbenih odrih, v različnih studiih, pred ali 
za kamerami in kulisami, s scenarijem v roki ali improvizirano, 
v glasbi, na televiziji ali na enem od številnih odrov. Vsi tisti, ki 
širijo naša obzorja, in seveda tudi tisti, ki so zaslužni za to, da je 
naša medijska pokrajina kljub vsemu razgibana, pestra in pogo-
sto nepredvidljiva. 

ŽAROMETI svetijo 
zaradi njih, za 
njih in nanje

Vklop
Vevška cesta 52
1260 Ljubljana Polje
www.revijavklop.si

Oglasno trženje
T: 01/5880-370, 01/5880-373
F: 01/5858-887
M: 040/777-105
revije@media24.si



Preberite svojo 
najljubšo revijo 
že pred jutranjo 
kavo –  
KO TRAFIKA 
PRIDE K VAM!

V Trafiki24 najdete vsak dan najbolj sveže in tekoče novice dneva, 
najbolj brane tedenske in mesečne revije. Preprosto, hitro, enostav-
no in vedno pri roki. Revije preprosto naložite in že jih lahko berete.

Trafika24.si
Vevška cesta 52
1260 Ljubljana Polje
www.trafika24.si

Oglasno trženje
T: 01/5880-088
marko.bebar@svet24.si 



Svet24.si je informativno-razvedrilni portal, ki razkriva ozadja 
najbolj vročih zgodb s področja političnogospodarskega doga-
janja, izobražuje in ponuja raznovrstne informativne vsebine, 
pri tem pa ne pozablja na »navadnega človeka«. Portal atrak-
tivno predstavlja tudi najbolj  zanimive ter ekskluzivne novice 
iz sveta zabave. Svet24.si je multimedijska nadgradnja časopisa 
Novice Svet24, portal pa odlikuje še posebej živahna interakcija 
z uporabniki. Mesečno doseže prek 215 tisoč različnih obisko-
valcev.*

Svet24.si
Vevška cesta 52
1260 Ljubljana Polje
www.svet24.si

Uredništvo
T: 01/5880-081
redakcija@svet24.si

Oglasno trženje
T: 01/5880-088
marko.bebar@svet24.si 

Eden VODILNIH 
informativnih 
portalov v 
Sloveniji*
*Nacionalna raziskava obiskanosti 
spletnih strani (MOSS), ki poteka 
pod okriljem Slovenske oglaševal-
ske zbornice.



Ekipa24.si
Vevška cesta 52
1260 Ljubljana Polje
www.ekipa24.si

Uredništvo
T: 01/5880-050
info@ekipaSN.si 

Oglasno trženje
T: 01/5880-088
marko.bebar@svet24.si 

 
Ažurni spremljevalec športnih dogodkov in športnega zakulisja 
je tudi spletni portal Ekipa24.si. Multimedijska nadgradnja in-
tervjujev, reportaž in rednih rubrik – spletna Ekipa24 je vse to 
in še veliko več ter je v vseh pogledih idealen sopotnik tiskane 
izdaje edinega slovenskega športnega dnevnika na poti edin-
stvenega doživljanja tako domačega kot mednarodnega špor-
tnega utripa.

Nenehno  
v središču 
športnega 
dogajanja



NAJNOVEJŠI 
trendi: moda, 
lepota, nasveti ...

Njena.si
Vevška cesta 52
1260 Ljubljana Polje
www.njena.si

Uredništvo
T: 01/5880-059 
njena@svet24.si 

Oglasno trženje
T: 01/5880-088
marko.bebar@svet24.si 

Spletno mesto Njena.si je portal za ženske, ki na enem mestu 
ponuja vse – od lepote in mode do kulinarike, tračev, družabne 
kronike, medsebojnih odnosov, mistike in ganljivih zgodb, ki jih 
piše življenje. Spletna stran je namenjena ženskam, ki se vese-
lijo novosti, želijo biti na tekočem z najnovejšimi smernicami iz 
sveta mode, lepote, glamurja in zajemajo življenje s polno žlico. 
Portal spada med največje in najbolj obiskane ženske portale 
v Sloveniji, odlikujejo pa ga atraktivnost, aktualnost, živahnost, 
odzivnost ter interakcija z uporabnicami.



Salomon.si je priljubljeno spletno mesto malih oglasov v Slove-
niji. Ne glede na to, ali kupujete, prodajate, podarjate ali odda-
jate, omogoča iskanje po več kot 300 tisoč malih oglasih. Z bo-
gato ponudbo malih oglasov, tako posameznikov kot podjetij, 
vsakodnevno povezuje več deset tisoč kupcev in prodajalcev, 
in to že več kot 25 let. Uporabnikom www.salomon.si funkcija 
E-obveščevalec omogoča, da so po elektronski pošti obvešče-
ni o aktualnih malih oglasih, z objavo malega oglasa na spletni 
strani pa je ta objavljen tudi v tiskani izdaji. Uporabniki spletne 
strani imajo tudi možnost neposrednega nakupa izdelkov dolo-
čenih podjetij v e-trgovini.

 

Največja 
evropska 
avtomobilistična 
revija

Salomon.si
Vevška cesta 52
1260 Ljubljana Polje
www.salomon.si

Uredništvo
T: 01/5880-024
urednistvo@salomon.si 

Oglasno trženje
T: 01/5880-088
marko.bebar@svet24.si

NAJBOLJ 
RAZNOVRSTNI 
oglasi na 
dosegu roke



Zaupnica, 
NAJBOLJŠA 
prijateljica  
in svetovalka 
obenem 

Najstnica.si
Vevška cesta 52
1260 Ljubljana Polje
www.najstnica.si

Uredništvo
T: 01/5880-096 
najstnica@media24.si 

Oglasno trženje
T: 01/5880-088
marko.bebar@svet24.si 

Najstnica.si je spletni portal, namenjen najstnicam, številne vse-
bine pa na portalu najdejo tudi nekoliko starejša dekleta. Poleg 
zanimivih in aktualnih vsebin je portal poln drugih atraktivnih 
možnosti, ki uporabnike vpletajo v njihovo soustvarjanje. Pred-
vsem rubriki Vprašanja in Blogi prepuščata ustvarjalno in inte-
raktivno pot vsakemu, ki išče nove oblike izražanja. Najstnica 
je zaupnica, najboljša prijateljica, svetovalka in tista, h kateri se 
bralke vrnejo, ko potrebujejo pomoč. Edinstven spletni portal v 
Sloveniji po eni strani predstavlja sodobno najstnico, po drugi 
pa je ravno tej najstnici tudi namenjen.

ajstnica.siN



Izpod peres 
NAJBOLJŠIH 
slovenskih 
novinarjev

Spletno mesto ODKRITO.SI objavlja članke izpod peres najboljših 
slovenskih novinarjev, ki pišejo za uveljavljene in priljubljene revije 
Zvezde, Zarja, Vklop, Avenija, Bodi zdrava, Maja in druge.   
ODKRITO.SI je veliko več kot le še ena novičarska stran. Novice o 
slavnih so zanimive in kratkočasne, vse več ljudi pa zanimajo tudi 
nasveti s področij mode, kulinarike, življenjskega sloga, dobrega 
počutja in zdravja. ODKRITO.SI ne skriva, da je treba poskrbeti za 
uravnoteženost vsebin, tuj pa ji ni niti alternativni pogled na svet, 
saj so ljudje vse bolj odprti tudi za drugačno. Naši kolumnisti pa 
slovijo kot avtorji brez dlake na jeziku in vedno zadenejo žebljico 
na glavico. Najbolj ODKRITA stran na slovenskem spletu, kjer boste 
našli vse. In še več. 

Odkrito.si
Vevška cesta 52
1260 Ljubljana Polje
www.odkrito.si

Uredništvo
T: 01/5880-458
odkrito@media24.si

Oglasno trženje:
T: 01/5880-089
peter.podhostnik@svet24.si



NAJBOLJŠA 
izbira kmetijskih 
oglasov na enem 
mestu

Iščete, kupujete, prodajate oziroma si želite boljšo kmetijsko opre-
mo? Nič lažjega. Kliknite na kmetija24.si in oddajte svoj mali oglas 
ter bodite vidni na spletni strani ter v tiskani izdaji Salomonovega 
oglasnika!

Kmetija24.si
Vevška cesta 52
1260 Ljubljana Polje
www.kmetija24.si

Oglasno trženje
T: 01/5880-088
marko.bebar@svet24.si 



Ena NAJBOLJ 
obiskanih spletnih 
strani z lokalno 
tematiko 

Dolenjskilist.si
Germova ulica 4
8000 Novo mesto
www.dolenjskilist.si

Uredništvo
T: 07/3930-500
F: 07/3930-540
info@dolenjskilist.si 

Oglasno trženje
T: 07/3930-514, 
    07/3930-515
F: 07/3930-540
oglasi@dolenjskilist.si 

Dolenjskilist.si je spletni portal za območje Dolenjske, Posavja, 
Bele krajine in kočevsko-ribniško območje. Portal prinaša aktu-
alne domače novice o dogajanju v lokalnih skupnostih tega ob-
močja, poroča pa tudi o gospodarstvu, kulturi, kroniki in športu. 



PRILJUBLJEN  
informativno-
zabavni  
portal, ki ga  
soustvarjajo 
bralci

Lokalno.si je informativno-zabavni portal, namenjen širokemu 
krogu uporabnikov z območja Dolenjske, Bele krajine in Posav-
ja. Portal nastaja v skupnem sodelovanju z bralci, saj objavlja 
zgodbe, fotoreportaže in videoposnetke dogodkov, napovedi 
prireditev ter zanimivosti, ki jih pošiljajo bralci. 

Lokalno.si 
Germova ulica 4
8000 Novo mesto
www.lokalno.si

Uredništvo
T: 07/3731-020
novice@lokalno.si

Oglasno trženje
M: 041/858-733
lojze.bojanc@studiod.si



Eden NAJBOLJ 
obiskanih 
novičarskih 
portalov v 
Sloveniji

S spletnim portalom tednik Reporter širi svojo medijsko priso-
tnost in vpliv v slovenskem medijskem prostoru, a Reporter.si 
ni le nadgradnja in promocija tiskane izdaje tednika Reporterja. 
Spletna stran prinaša tudi ekskluzivne, spletnim bralcem name-
njene članke s temami, ki v drugih medijih niso vselej deležne 
enake pozornosti. Vsebine za Reporter.si ustvarja ista ekipa no-
vinarjev kot tiskani Reporter. Ob ekskluzivnih prispevkih portal 
prinaša še izbor novic iz Slovenije in sveta s področja politike, 
črne kronike, športa, zabave in drugega aktualnega dogajanja. 
Spletno prisotnost Reporterja dopolnjujejo objave na Faceboo-
ku in Twitterju, oglaševalcem pa portal ponuja ekskluzivne po-
ložaje za oglase in možnosti za doseganje pravih ciljnih skupin.

Reporter
Vevška cesta 52
1260 Ljubljana Polje
www.reporter.si

Uredništvo
T: 01/620-93-00
F: 01/620-93-01
info@reporter.si

Oglasno trženje
T: 01/5880-088
marko.bebar@svet24.si 



Oltar v obliki 
spletne strani, 
posvečen 
humorju in 
zabavi!

Majke3.si je spletno okolje, kjer se zbirajo tako mladi kot stari ter 
soustvarjajo najzabavnejšo spletno stran v Sloveniji. Dnevno svež 
in aktualni humor v fotografijah, videih, člankih, ki zahteva, da ste 
zaradi lastne integritete in varnosti delovnega mesta pozorni, ali 
kdo za vami gleda, kaj počnete. Občasno pa se pojavijo tudi za-
nimivosti z vseh področij življenja. Tu smo, da prinašamo smeh in 
prenašamo vse bacile, ki zaradi neizmernega krohotanja pristanejo 
na zaslonu. Uporaba spletne strani je na lastno odgovornost, tako 
da če kdo od smeha pade s stola, naj krivi svojega delodajalca, mi 
smo nedolžni! Registrirajte se, izberite svoje uporabniško ime, na-
ložite profilno fotografijo in pomagajte soustvarjati naš svet. Razši-
rite svoj humor, delite ga med prijatelje in poskrbite, da Majke3.si 
postane najzabavnejša spletna stran v Sloveniji!

Majke3.si
Vevška cesta 52
1260 Ljubljana Polje
www.majke3.si

Uredništvo
T: 01/5880-031
E: info@majke3.si

Oglasno trženje
T: 01/5880-088
marko.bebar@svet24.si 



Prednost 
spletne strani so 
lokalne novice, 
ki pokrivajo 
dogajanje v 
Zasavju.

Obiskovalcem ponuja najnovejše in najaktualnejše novice z obmo-
čja Zasavja (Trbovlje, Zagorje, Hrastnik), in sicer z vseh področij – 
gospodarstva, sociale, politike, kronike, športa. Spletna stran prav 
tako omogoča pokrivanje najpomembnejših dogodkov tako v Slo-
veniji kot v svetu. Svoje vsebine predstavlja glede na pomembnost 
in aktualnost tako, da imajo njegovi obiskovalci takojšen vpogled 
v vsa aktualna dogajanja. Spletna stran poskrbi tudi za tiste, ki si 
želijo bolj zabavne in razvedrilne tematike, kakor tudi sodelovanje 
v različnih nagradnih akcijah. Informativne in zabavne vsebine 
dopolnjuje tudi glasbeni kotiček, v katerem lahko bralke in bralci 
prisluhnejo najnovejši glasbeni lestvici Radia Aktual in na njej gla-
sujejo za svoje najljubše pesmi.

Kum24.si
Radio Kum  
Trbovlje, d. o. o.
Trg svobode 11a
1420 Trbovlje

Oglasno trženje
T: 01/5880-088
marko.bebar@svet24.si 



Spletna stran  
z največ 
novicami iz 
Spodnjega 
Podravja

Tednik.si je spletni portal, ki vsakodnevno prinaša aktualne novi-
ce o vseh dogodkih na območju Spodnjega Podravja, Haloz, Slo-
venskih goric ter ormoškega in bistriškega območja. Spletna stran 
poleg novic objavlja tudi ekskluzivne in raziskovalne zgodbe s po-
udarkom na severovzhodni regiji.
V letu 2017 prenovljeno obliko in vsebino portala vsakomesečno 
obišče več kot 160 tisoč uporabnikov.

Tednik.si
Osojnikova ulica 3
2250 Ptuj
www.tednik.si

Uredništvo
T: 02/749 34 26
F: 02/749 34 25
tednik@radio-tednik.si

Oglasno trženje
T: 02/749 34 14
M: 031/667-567
bojana.ceh@radio-tednik.si



Prepustite se 
izkušeni
ekipi, ki se je 
podpisala
pod NAJBOLJ 
odmevne
dogodke v 
Sloveniji.

Event24 ustvarja mlada in nadobudna ekipa, ki vam bo za načr-
tovanje vašega dogodka ponudila nekaj drugačnega, svežega, 
novega in ustvarjalnega. Za vas bomo poskrbeli s celotno izved-
bo prireditve, da bo vaš dogodek resnično zablestel od začetka 
do konca.
Pripravljamo dogodke, ki s svojimi vsebinami prepričajo in po-
skrbijo, da se o njih govori. Za nas je vsaka prireditev novo doži-
vetje, enkraten izziv, ki ga izvedemo profesionalno in brezhibno.
Naše poslanstvo je ustvariti natančno tak dogodek, da bo za-
dovoljil vsa vaša pričakovanja ter pričakovanja gostov in drugih 
udeležencev dogodka.
Vsak dogodek je za nas nov izziv!

Event24
Vevška cesta 52
1260 Ljubljana Polje

T: 01/5880-143, 01/5880-192
M: 041/333-333
info@event24.si



Svež in drugačen 
način distribucije 
revij in časopisov 
do bralcev

MEDIA BAR je v slovenskem medijskem svetu povsem svež in 
drugačen način distribucije revij in časopisov do bralcev – šte-
vilni gostinski lokali po slovenskih mestih in določenih trgo-
vskih središčih svojim obiskovalcem ob nakupu njihove najljub-
še pijače PODARIJO svež izvod revije ali dnevnega časopisa, ki 
izhajajo pod okriljem skupine Media24. 

Po odličnih prvih odzivih se je franšizna mreža začela hitro širiti, 
saj si ljudje ob skodelici kave, čaja ali pa kozarcu osvežilne pijače 
z veseljem domov vzamejo najbolj priljubljene slovenske revije 
ali časopise, ki jih dobijo v DAR. Izbirajo lahko med številnimi 
tiskanimi mediji pod okriljem skupine Media24, kot so: Novice 
Svet24, EkipaSN,  Zvezde, Zarja, Vklop, Avenija, Maja, Bodi zdra-
va, Ženska, Zeleni raj, Slikovne križanke, Salomonov ugankar, 
Dolenjski list in drugimi. 



Naša  
najpomembnejša  
vrednota sta  
natančnost  
in strokovno  
sodelovanje  
z naročnikom

Studio Luksuria d. o. o. je grafično-oblikovalski repro studio z 
dolgoletnimi izkušnjami na področju preloma, oblikovanja, ob-
delave fotografij, elektronske montaže in izdelave offset plošč.

Imamo 9 CTP (computer to plate) strojev za izdelavo offset plošč  
na štirih lokacijah (Ljubljana Vevče, Ljubljana Črnuče, Maribor in 
Kočevje). Osvetljujemo offset plošče dimenzij od B3 do B0+ in 
debeline od 0,15 do 0,40 milimetra. Elektronske montaže dela-
mo z najsodobnejšimi sistemi Kodak Prinergy.  V našem studiu 
pregledujemo vse prejete PDF-datoteke in jih po potrebi tudi 
popravimo. Za boljši in hitrejši pregled materialov uporabljamo 
portal Kodak InSite (digitalno potrjevanje projektov). Za vsak pro-
jekt naredimo tudi  odtis montaž na velikoformatnih ploterjih ter 
bestproof (probni odtis) s certificiranim sistemom PDF Fogra.
Specializirani smo tudi tudi za izdelavo krivulj za offset plošče 
po standardu Fogra. Izdelamo jih za vsak tiskarski stroj posebej.

Studio 
Luksuria d. o. o.
Vevška cesta 52
1260 Ljubljana Polje

T: 041/667-490
www.luksuria.si



Vodilni ponudnik 
za visoko 
nakladne 
NAJZAHTEVNEJŠE 
večbarvne 
tiskovine

Smo ena vodilnih slovenskih tiskarn na področju rotacijske-
ga  tiska. Tiskamo visoko nakladne časopise, revije, kataloge, 
prospekte in  letake. V zadnjih letih smo ustvarili to, za kar so 
drugi potrebovali desetletja. Postali smo vodilni ponudnik za 
najzahtevnejše večbarvne tiskovine, tiskane na nepremaznih, 
premaznih, izboljšanih časopisnih in časopisnih papirjih.  Z našo 
strategijo delati hitreje, ceneje, bolje smo nemalokrat presegli 
pričakovanja naših poslovnih partnerjev. Nadaljujemo večletno 
tradicijo slovenskega tiskarstva. Imamo čudovito poslanstvo –
skoraj polovica zaposlenih je invalidov, kar daje našemu podje-
tju poseben status.
Vsem zaposlenim namenjamo pozornost, skrbimo za razvoj in 
motivacijo.
Rastemo z vsako svojo potezo …

Salomon PRINT
Vevška cesta 52
1260 Ljubljana Polje

T: 01/5880-200 – tajništvo
T: 01/5880-204 – prodaja
T: 01/5880-205 – prodaja
T: 01/5880-206 – prodaja
www.salomonprint.si 



Kakovost na 
ZELO VISOKI 
ravni

Smo slovensko grafično podjetje z dolgoletno tradicijo, saj smo 
na trgu prisotni že od leta 1955. Skozi vsa leta razvoja smo se 
razvili v tiskarno, ki je usmerjena in specializirana za tisk in do-
delavo sekundarne ovojnine za farmacevtsko industrijo. Izde-
lujem navodila, blazinice in zloženke. Ker sodelujemo s farma-
cevtsko industrijo, je naša kakovost na zelo visoki ravni. Seveda 
pa vam lahko izdelamo tudi vse vrste komercialnih tiskovin, 
letakov, brošur, katalogov, …

Tiskarna  
kočevski tisk, d. d., Kočevje
Ljubljanska ulica 18/a
1330 Kočevje
T: 01/8930-120
F: 01/8930-130
www.kocevski-tisk.si



SPECIALISTI 
na področju 
proizvodnje 
in predelave 
lepenke

Lepenka trgovina, d. o. o. se ukvarja s proizvodnjo lepenke in 
njene predelave. Del družine Lepenka trgovina, d. o. o., so stro-
kovni sodelavci, ki so specialisti za posamezna področja. Družba 
ima tako zelo široko in bogato ponudbo različnih tipov lepenk 
(siva, knjigoveška, podložna, barvna, celulozna, lepenka za regi-
stratorje, vodoodbojna itd.) in raznovrstnih izdelkov iz lepenke. 
Družbo najdete na lokaciji, kjer je doma dolgoletna tradicija 
proizvodnje lepenke in njene predelave, ki sega v začetek 19. 
stoletja. 
Družba s polnim zagonom širi proizvodni program in svojo tr-
govsko mrežo po Sloveniji in prek njenih meja.

LEPENKA TRGOVINA d. o. o.
Slap 8
4290 Tržič

T: 01/5880-700 – centrala
T: 01/5880 704 – prodaja
lepenka@lepenka-trgovina.si       



Zaupajo nam 
VODILNA podjetja

V organizaciji našega podjetja opravljamo ekonomične in hitre 
prevoze na domačem in tujem trgu. Naročniki, ki nam zaupa-
jo, so vodilna podjetja slovenske industrije in seveda povezana 
podjetja skupine Media24. 
Naš vozni park je sodoben in ustreza zahtevam evropskega trži- 
šča, cenovna konkurenčnost in prilagodljivost pa nam omogo-
čata, da se domače in tuje konkurence ne bojimo.

E-PREVOZI d.o.o.
Vevška cesta 52
1260 Ljubljana Polje

T: 01/5880-850
    01/5880-851
    01/5880-852
E: info@e-prevozi.si 



Z našim 
delovanjem 
pomembno 
prispevamo 
k ohranitvi 
naravnih virov.

Osnovna dejavnost družbe je zbiranje, prevzemanje in prede-
lava vseh vrst nenevarnih odpadkov, nekovinskih in kovinskih 
sekundarnih surovin. SALOMON je s svojim pristopom celovi-
te ponudbe ravnanja z odpadki prisoten v številnih slovenskih 
podjetjih v industriji in trgovini, katerim ponuja sistemsko reši-
tev celovitega ravnanja z odpadki. Na prodajnem področju ko-
ristnih odpadnih surovin ima družba gosto mrežo odjemalcev 
(predelovalcev) po vsej Evropi in drugod po svetu.
V obratih družbe opravljamo dejavnost ločevanja odpadkov 
po skupinah glede na njihovo nadaljnjo predelavo. Postopek 
ločevanja na linijah z ekipo izkušenih strokovnjakov omogoča 
pridobivanje  sekundarnih surovin, ki so primerne za nadaljnjo 
predelavo in obdelavo.
Vsakodnevno izboljšujemo standarde kakovosti in izpolnju-
jemo vse strožje okoljevarstvene zahteve ter budno spremlja-
mo razvoj oziroma dogajanja na področju ravnanja z odpadki 
doma in po svetu. 

Salomon ECO

Vevška cesta 52
1260 Ljubljana Polje
www.salomoneco.si

T: 01/5880-500
F: 01/5880-853
info@salomoneco.si



Zaupanja vredna 
trgovina.
• Drogerija
• Zdravje
• Dom in vrt
• Moda
• Šport
• Elektronika
• Videno na TV

Blue Trade, 
trgovsko podjetje, d. o. o.
Središka 4
1000 Ljubljana

T: 080 6116

www.bluetrade.si
www.najnakupi.si
info@najnakupi.si

Podjetje Blue Trade d. o. o. združuje strokovnjake s področja proda-
je, marketinga in logistike. Ukvarjamo se z veleprodajo, malopro-
dajo in spletno prodajo.
Gonilna sila podjetja Blue Trade so zadovoljni kupci. Zato si ne-
nehno prizadevamo za to, da so izdelki in storitve, ki jih ponujamo, 
preverjeni in visoke kakovosti, cene pa konkurenčne. Nakup v naši 
spletni trgovini NajNakupi.si je povsem varen, saj uporabljamo naj-
sodobnejše spletne sisteme.

Maloprodaja
Cenjeni kupci nas lahko obiščejo v našem razstavnem prostoru, ki 
je v sami bližini nakupovalnega središča BTC, na Središki ulici 4 v 
Ljubljani.

Veleprodaja
Po Sloveniji distribuiramo izdelke za zdravje in šport, medicinske 
pripomočke, kozmetične izdelke, izdelke za dom in vrt ter modne 
dodatke in ostale izbrane izdelke.

Spletna trgovina
Spletna trgovina NajNakupi.si je uporabnikom prijazna trgovina, 
ki zagotavlja varen nakup in garancijo na zadovoljstvo. Izdelki so 
podrobno predstavljeni, podprti s foto- in videovsebinami. 
NajNakupi.si je zaupanja vredna trgovina.



Oddaja  
oglasnega 
gradiva

Radijski oglasi
Izdelane radijske oglase nam 
posredujte v mp3 ali wav 
formatu v studijski kvaliteti.

Televizijski oglasi
Velikost posnetka mora biti 
v standard HD formatu 1920 
x 1080, 25p, PAL -  field order 
progressive, audio - 6 dB  
(decibelov).

Spletno oglaševanje
Klasični oglasi
Format oglasov:  
jpg, jpeg, gif, html 5
Velikost: do 50 KB (pri 
večjih kreativah do 100 KB)

Video oglasi
Format oglasov: mpeg, 
mp4, wma, avi
Velikost: do 4 MB

PR-članki
Naslov: do 60 znakov
Povzetek novice:  
do 200 znakov
Skupna dolžina:  
največ 1500 znakov
Fotografije:  
najmanj 1, jpg format
Linki: poljubno število  
na označenih besedah

Tiskani mediji
Izdelane oglase  
sprejemamo v formatu 
CMYK, 300 dpi (EPS, JPEG), 
Adobe Illustrator (EPS, Ai), 
Adobe Photoshop (TIFF, EPS, 
JPEG) in v formatu PDF.

Skladno z 2. členom Zakona o 
varstvu potrošnikov in zahtevami 
Tržnega inšpektorata RS morajo biti 
vsi oglasi podpisani z nazivom in 
naslovom oglaševalca, čigar izdelek 
ali storitev se oglašuje. 






