ПОНУДА ЗА ОГЛАШАВАЊЕ У МАГАЗИНУ

О НАМА
МЕДИЈА ЦЕНТАР „ОДБРАНА“ је специјализована војна установа Управе за односе са
јавношћу Министарства одбране Републике Србије, у чијој надлежности су новинскоинформативна и издавачка делатност у систему одбране и организација различитих врста
догађаја у Дому Војске Србије.
Један од примарних задатака новинско-информативне делатности Медија центра „Одбрана”
је издавање магазина ОДБРАНА, јединог штампаног гласила Министарства одбране, које
са поносом наставља традицију првог званичног војног гласила у Србији, листа „РАТНИК“,
започету давне 1879. године. Од 2006. године Одбрана је чланица Европског удружења
војних новинара (ЕМПА).
Два пута месечно, на 84 стране у пуном колору, у тиражу од 6.200 примерака по броју,
магазин ОДБРАНА обраћа се претплатницима у Министарству одбране и Војсци Србије,
члановима њихових породица и бројним читаоцима који Одбрану купују у слободној продаји,
на киосцима, широм Србије (94 % тиража), као и земљама из окружења (6 % тиража):
Црној Гори,
Аустрији,
Босни и Херцеговини,
Немачкој,
Грчкој,
Пољској,
Бугарској,
Чешкој.
Елeктронско издање магазина, доступно је на интернет адреси: www.odbrana.mod.gov.rs
Међу сталним претплатницима наших издања у Србији су:
Генерални секретаријат председника РС,
Министарство унутрашњих послова РС,
Министарство спољних послова РС,
НАТО војна канцеларија за везу,
Мисија ОЕБС-а,
25 амбасада,
Међународна организација за миграције,
Клуб генерала и адмирала Србије,
Факултет безбедности,
Џеферсон институт,
НИС а. д. Нови Сад,
Телеком Србија а. д.

Југоимпорт СДПР,
Застава оружје а. д.
Југохемија а. д.
ХЕ Ђердап д.о.о. Кладово
ХК Крушик а.д.
Предузеће „Електроморава“
ЈКП Водовод и Канализација Београд
Милан Благојевић а. д.
Трговинско представништво Русије у
Србији
Бројне градске библиотеке и др.

РЕФЕРЕНЦЕ
Прилику да у магазину ОДБРАНА, по најповољнијим тржишним ценама, уз оригиналан и
модеран дизајн, као и квалитену штампу, објављују своје рекламне поруке и спроводе
маркетиншке кампање, до сада су, поред осталих, искористили:
НИС а. д.
ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“
ЈАТ д.о.о.
Државна лутрија Србије
Ласта а. д.
ЈП Југоимпорт-СДПР
ЈП „Србијашуме“
СП „Ласта“ а. д.
Војна установа Тара
Југохемија
Призма Крагујевац д.о.о.
Vitro Group
Status Stil
Котик д.о.о.
Sport Vision d.o.o.

Air Pink
Производња Миле Драгић д.о.о.
Iritel a. d.
N Sport d.o.o.
Комерцијална банка а. д.
Српска банка а. д.
Московска банка
Универзал банка а. д.
Societe Generale Banka
OTP Banka Srbija a. d,
ProCredit Bank
AIK Banka
Piraeus Bank
Delta Generali Osiguranje

ИЗВОД ИЗ ЦЕНОВНИКА

ОГЛАСНИ ПРОСТОР

ФОРМАТ

1/1 друга и трећа корична страна
1/1 трећа страна (унутрашња)
1/1 остале унутрашње стране
½ унутрашње стране
¼ унутрашње стране
1 цм/стубац унутрашње стране
1 цм/2 ступца унутрашње стране
1 цм/3 ступца унутрашње стране
Инсертовање штампаног
промотивног материјала наручиоца

22 х 30 цм
22x30 цм
22x30 цм
19,8х13 цм
9,5 х 13 цм
1 х 6,3 цм
1 х 13 цм
1 х 19,8 цм
примерак

ЦЕНА У ДИНАРИМА
без ПДВ
42.000,00
39.000,00
31.000,00
18.000,00
10.000,00
450,00
900,00
1.300,00
2,00

Цене огласа репортажног типа увећавају се за 50 %.
На сваки оглас плаћа се порез на додату вредност (ПДВ) 20 %.
Оглашавање се плаћа унапред, најкасније пет дана пре изласка броја.
КОНТАКТ ПОДАЦИ

Информације о оглашавању у магазину „Одбрана“, можете добити сваког радног дана
између 8:30 и 15:30 часова.
011/3349-534; 011/3201-728
064/8080-145; 064/8080-146
marketing@odbrana.mod.gov.rs

