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Kontakti

ODGOVORNI UREDNIK 
Domen Rajh, revija.anima@ipal.si

MARKETING, PROMOCIJA TRŽENJE 
OGLASNEGA IN DIGITALNEGA PROSTORA
Manca Švara, info.hermes@ipal.si

TAJNIŠTVO ZALOŽBE HERMES IPAL
Alenka Malnar, hermes@ipal.si

DIREKTOR ZALOŽBE HERMES IPAL
Matjaž Regovec, matjaz@ipal.si
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Naslovnice
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Revija Anima

Poslanstvo Anime, prve humanistične poljudnoznanstvene revije, se kaže v 
oblikovanju odnosa do sveta in drugih s pomočjo raziskovanja zunanje in notranje 
narave, procesov ozaveščanja ter njihovega so-delovanja. Z vsebinami oz. temami, 
ki se jih lotevamo želimo slovenskemu bralcu ponuditi alternativo »instantnim« 
napotkom za srečno življenje. Z vsebinami, ki se torej dotikajo tako človeka kot 
posameznika kot tudi njegovega položaja v svetu ne želimo biti vsevedni vodič 
ampak sopotnik oz. spremljevalec pri odkrivanju lastnega poslanstva v svetu.

Pri procesu individuacije je namreč neizogibno potreben »napor duha«. Prispevki 
v reviji Anima zatorej stremijo k temu, da bralcu predstavljajo določen izziv, da mu 
torej ne servirajo odgovorov ampak ga spodbudijo, da si ustvari lastno mnenje in 
s tem poskuša najti svojo pot v življenju. Največ kar lahko svetu daš je namreč, da 
poskušaš biti kar najboljša različica samega sebe. Delujemo na področjih filozofije, 
humanistične psihologije, psihoanalize, antropologije, psihološke astrologije in 
drugih humanističnih ved.
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Tehnične podrobnosti za oglaševanje

FORMAT REVIJE
210 x 275 mm

ŠTEVILO STOLPCEV
- 3 stolpci x 58 mm
- 2 stolpca x 88 mm

CENE OGLASNEGA PROSTORA NA NASLOVNICI 
(pravne osebe, podjetja, medijske hiše)
- zadnja platnica: 250 Eur (210 mm x 275 mm + 3 mm porezave)
- notranje platnice: 200 Eur (210 mm x 275 mm + 3 mm porezave)
- polovica strani: 140 Eur (210 mm x 137,5 mm + 3 mm porezave)
- četrtina strani: 100 Eur (210 mm x 69 mm + 3 mm porezave)

* v primeru, če ste terapevt ali svetovalec z lastno prakso vam nudimo 20% popust.

CENE OGLASNEGA PROSTORA V NOTRANJOSTI REVIJE
- celostranski oglas: 150 Eur (210 mm x 275 mm + 3 mm porezave)
- ležeča tretjinka: 75 Eur (210 mm x 91,6 mm + 3 mm porezave)
- ležeča četrtinka: 70 Eur (210 mm x 69 mm + 3 mm porezave)
- polovica strani: 105 Eur (210 mm x 137,5 mm + 3 mm porezave)
- pokončna tretjinka: 75 Eur (70 mm x 275 mm + 3 mm porezave)

ROK ZA NAROČILO IN ODDAJO OGLASOV
Oddaja neizdelanih oglasov: dva delovna dneva pred objavo.
Oddaja dokončno izdelanih oglasov: do 9. ure zadnji delovni dan pred oddajo v 
tiskarno. V primeru, da potrebujete tudi oblikovanje oglasa, nam za informacije 
glede cenika in izdelave prosim pišite na info.hermes@ipal.si 
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* Cene veljajo od 01.01.2019 do 01.03.2019. Uredništvo si pridržuje pravice do sprememb.


