enjoylocal.si
Po zelo uspešnih 3. izdajah zemljevida Enjoy free map
Ljubljana in po skorajšnji porabi vse naklade vam sporočamo, da bo z mesecem decembrom izšla že četrta zimska izdaja.
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Zemljevid bo ponovno namenjen tako domačim kot tujim
obiskovalcem, vseboval pa bo različne koristne informacije,
s katerimi si bodo olajšali marsikatero turistično zadrego.
Na zemljevidu bodo informacije o: nastanitvah, restavracijah,
barih, pubih, zabavi, rekreaciji, kulturnih in naravnih
znamenitostih, sprostitvi, otroških aktivnostih idr. Novost
pri zemljevidu je da smo razširili smo notranji zemljevid
Ljubljane, da sega na severu do Ježice in na zahodu do Brezovice.
Brezplačni zemljevid bo natisnjen v nakladi 50.000 izvodov
in bo izpostavljen na več kot 600 lokacijah v Ljubljani in
okolici, mogoče pa ga bo dobiti tudi na vseh pomembnih
TIC-ih, hotelih in turističnih lokacijah po celi Sloveniji.
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Vse informacije na enem mestu.
All the information – anytime, anywhere.

Activities

Zakaj oglaševati v promocijskem zemljevidu Enjoy free map:
vsakoletna vsebinska dopolnitev
informativne mape, zemljevid
izboljšan na podlagi
zahtev turističnih delavcev

vsebinsko
preverjena lokalna
ponudba

obsežna in
frekventna distribucija

priljubljenost informativnih
zemljevidov med domačimi in
tujimi obiskovalci

zemljevidi z
najvišjo naklado

vse potrebne
informacije na
enem mestu

popolna distribucijska mreža,
veliko število najbolj obiskanih
odjemalnih mest

tiskovina bo
izpostavljena na
sodobnih, lahko
dostopnih stojalih, ki
stojijo sami zase

vaša ponudba ne bo izpostavljena
zgolj na zemljevidu, ampak bo do
naslovnikov prišla tudi prek vseh
najpomembnejših kanalov sodobnih
družbenih omrežij

ažurno osveževani
spletna stran in
aplikacija

THE BEST
LO C A L T R U ST

Info

letna rast
števila izvodov

prednostna lokalna mapa
lokalnih turističnih združenj

Zemljevid z vašim oglasom bo prisoten na več kot 600 lokacijah v
Ljubljani in po Sloveniji:
•
•
•
•
•

Turistično Informativni centri
Javne info točke
Turistične agencije
Muzeji
Letališča - Ljubljana, Portorož

•
•
•
•
•

Avtobusna in železniška postaja
Hoteli
Apartmaji
Hostli
Bari

• Galerije
• Pristanišča
• Restavracije
• Bencinske črpalke

Dimenzije oglasa in cenik:
Dimenzija: 7 x 4 cm
Dimenzija: 7 x 8 cm
Dimenzija: 13 x 4 cm
Dimenzija: 8 x 5,5 cm

Cena: 200 EUR + DDV
Cena: 350 EUR + D DV
Cena: 350 EUR + D DV
Cena: 350 EUR + D DV

Trženje: Miha Cvek

Dimenzija: 8 x 11 cm
Dimenzija: 16 x 11 cm
Dimenzija: 16 X 23 cm

M: +386 (0)41 353 722

E: miha@dpg.si

enjoylocal.si
Povezuje vse turistične ponudnike
Olajša delo turističnih delavcev
Vse informacije na enem mestu

Cena: 600 EUR + DDV
Cena: 1500 EUR + DDV
Cena: 4000 EUR + DDV

