
                
 
 
 
          Ljubljana, 4. marec 2020 
 
 
ZADEVA: Spomladanska številka revije Papir, revija slovenske papirne in papirno predelovalne 
industrije 
 
 
Spoštovani, 
 
 
V pripravi je spomladanska številka glasila slovenske papirne in papirno predelovalne industrije, revija 
PAPIR, ki je edina specializirana revija te vrste v Sloveniji. 
 
Vljudno vas vabimo, da se v reviji Papir z oglasom ali promocijskim besedilom predstavite in 
opozorite nase. 
 
Naj vas spomnimo. Revija Papir je poljudno strokovna in tudi znanstvena revija, ki tematsko povezuje 
podjetja s področja papirne industrije v Sloveniji. Predstavlja tehnološke novosti in obvešča o dosežkih, 
razvoju in raziskavah na področju papirništva tako v Sloveniji kot v Evropi. Najavlja pomembne dogodke 
in ekološko osvešča na področju proizvodnje in predelave papirja. Izdajatelji smo: GZS–Združenje papirne 
in papirno predelovalne industrije Slovenije, Inštitut za celulozo in papir ter Društvo inženirjev in 
tehnikov papirništva. 
 
Revijo poleg zaposlenih v proizvodno tehničnih sektorjih, prejemajo tudi vodilni in vodstveni delavci 
komercialnih sektorjev, na področju tehnologij, izobraževanja, inovacij, razvoja in raziskav, varovanja 
okolja, energije, kadrov. Pošiljamo jo ministrstvom, eko šolam, knjižnicam, slovenskim predstavništvom v 
tujini in Sloveniji, institucijam v Bruslju, gospodarskim in okoljskim uredništvom medijev itn., na skupno 
adremo skoraj 1000 naslovnikov. Povzetki člankov so v angleškem jeziku, zato je nekaj deset številk 
poslanih tudi v tujino. 
 
Revija Papir dosega vaše ciljne tržne skupine, zato vas vabimo, da jim približate svojo ponudbo z oglasom 
v reviji. Cenik oglasnega prostora: 
 
1 stran (210 x 297 mm) 1.000 EUR (platnica revije 1.200 EUR) 
½ stran (180 x 133 mm) 580 EUR 
¼ strani (118 x 106 mm) 300 EUR 
 
Za lažjo predstavo vam v prilogi pošiljamo tudi Navodila za pripravo oglasov, kjer so tudi grafično 
prikazane dimenzije oglasnega prostora. 
 
Prosimo vas, da nam svojo odločitev posredujete najkasneje do 27. marca 2020. Za dodatne informacije 
nam pišite na elektronski naslov: ditp@icp-lj.si ali pokličite 01 200 28 48. 
 
Vabimo vas k sodelovanju. 
 
Lep pozdrav! 
 
Za uredništvo: 
Marko Jagodič 
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