Vaš oglas na promocijskih
zemljevidih Enjoy Free Map

enjoylocal

Spoštovani,

Your perfect local guide

z veseljem vam sporočamo, da bo junija 2017 izšla 2. izdaja
promocijsko-informativnega zemljevida Enjoy Free Map
Slovenska Istra.
Zemljevidi Enjoy Free Map so kot tiskovina med obiskovalci
najbolj priljubljen pripomoček in orodje za odkrivanje
kraja in njegove okolice.
Na naših zemljevidih je predstavljena raznovrstna lokalna
ponudba, ki zajema: restavracije, bare in pube, nastanitve,
trgovine, razne športne, zabavne, sprostitvene, otroške
in druge aktivnosti ter glavne turistične znamenitosti in
informacije.
Brezplačni zemljevid bo natisnjen v nakladi 100.000
izvodov in bo izpostavljen na 900 lokacijah po celi
Sloveniji, od tega na 200 lokacijah v Slovenski Istri.
Mogoče ga bo dobiti na vseh pomembnih TIC-ih, v hotelih in
drugih pomembnejših turističnih lokacijah.
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Zakaj oglaševati v promocijskem zemljevidu Enjoy Free Map?
najbolj priljubljena tiskovina
domačih in tujih gostov

THE BEST
LO C A L T R U ST

preverjena lokalna ponudba

i

vse informacije atraktivno
zbrane na enem mestu

prednostni zemljevid
lokalnih turističnih združenj

popolna distribucijska
mreža in veliko število zelo
obiskanih odjemalnih lokacij

obsežna in frekventna
distribucija

zemljevidi z največjo
naklado

vsakoletna rast števila
izvodov

vsakoletne dopolnitve
zemljevida na podlagi zahtev
turističnih delavcev

izpostavitev na sodobnih in
dostopnih promocijskih
stojalih - enjoy info points

spletni portal prilagojen
mobilnim napravam

razvoj aplikacije in
napovednika dogodkov

Zemljevid z vašim oglasom bo prisoten na več kot 900 lokacijah
po celi Sloveniji, od tega na 200 lokacijah v Slovenski Istri:
• Avtobusne postaje
• Hoteli
• Hostli
• Apartmaji in sobe
• Bari in pubi

• Turistično-informativni centri
• Javne info točke
• Turistične agencije
• Muzeji, galerije
• Letališča, pristanišča

• Restavracije
• Trgovine
• Trafike
• Bencinske črpalke
• idr.

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

Trženje:

Cena: 250 EUR + DDV
Cena: 450 EUR + DDV
Cena: 450 EUR + DDV
Cena: 500 EUR + DDV

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

Jure Butorac | T: 031 456 737 | E: jure@studio18.si

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

Cena: 1.000 EUR + DDV
po dogovoru
po dogovoru

