
    Поштовани,

Позивамо вас да искористите могућност промоције ваших производа и/или услуга у Гласнику 
Инжењерске коморе Србије и да објављивањем огласа или промотивног текста допрете до своје 
циљне групе.
 
Наш Гласник излази три пута годишње и представља јединствено медијско издање које се штампа 
у пуном колору на А4 формату и дистрибуира широм целе Србије, а поред штампаног формата, 
доступно је и електронско издање.

Гласник Инжењерске коморе Србије дистрибуира се у електронском формату на више од 16000 
адреса наших чланова: архитеката, просторних планера, инжењера грађевинске, електро и 
машинске струке, осталих техничких струка и на око 300 адреса фирми које послују у области 
инжењерства, а са многима од њих Комора има дугогодишње успешно пословање. Та сарадња 
одвија се, између осталог, и у виду промовисања фирми на сајту Коморе и слањa обавештења 
нашим члановима о њиховим активностима, као и у виду пружања подршке фирмама да пронађу 
кадрове ради професионалног ангажовања.

Штампано издање Гласника дистрибуира се свим струковним организацијама широм Србије и 
државним институцијама, са којима Инжењерска комора успешно сарађује.

Најновијем броју једноставно се приступа посетом следећој интернет страници:
http://www.ingkomora.org.rs/glasnik/47/download/Glasnik_br_47.pdf

Оглашавање у Гласнику је сигуран и непосредан начин да ваша порука стигне до уско одређене 
интересне групе, инжењера различитих струка, чланова Инжењерске коморе Србије и до 
струковних организација којима би ваши производи и услуге могли бити потребни, али и других 
фирми са којима бисте могли остварити пословну сарадњу.

ГЛАСНИК
ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ



Шта добијате од оглашавања у Гласнику: 

	 •	промовисање	ваше	компаније	и	ваших	производа	и	услуга

	 •	ступање	у	контакт	са	потенцијалним	клијентима,	пословним	партнерима,	купцима

	 •	директно	или	индиректно	увећање	продаје

															•	допринос	реномеу	бренда	ваше	компаније

У наставку можете погледати димензије огласа и износе накнада за објављивање.

Димензије огласа и промотивних текстова                                          Цена објављивања*
1/1 К4 задња корица 210x297мм + 5мм препуст                90.000,00
1/1 К2 и К3 унутрашња корица 210x297мм + 5мм препуст              75.000,00
1/1 унутрашња страна 210x297мм + 5мм препуст                                        50.000,00
1/2 унутрашње стране 210x148.5мм или 105x297мм + 5мм препуст 30.000,00
1/3 унутрашње стране 70x297мм или 210x99мм + 5мм препуст              20.000,00
1/4 унутрашње стране 105x148.5мм + 5мм препуст                           15.000,00
                                                                                                                                 *у цену није урачунат ПДВ

Огласе је потребно доставити у тачно задатој димензији, са обавезним препустом са екстензијом 
tiff, jpg, eps или pdf.

За додатна питања можете се обратити Редакцији на телефон 011/655−7413 или 
на имејл адресу: redakcija@ingkomora.rs.

У нади да ћемо остварити успешну сарадњу, срдачно вас поздрављам.
С поштовањем,

ПРЕДСЕДНИЦА
ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

Марица Мијајловић, дипл. инж. арх.

mailto:redakcija%40ingkomora.rs.?subject=



