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... na kratko

Vaše koristi
	Brezgotovinsko oglaševanje. 
		 	Po plačilu najvišjega ponudnika lahko  

dobroimetje unovčite za nadaljnje oglaševanje v najbolj 
branem slovenskem dnevnem časopisu Žurnalu24, v enem 
izmed najbolj branih tednikov Žurnalu in/ali na najbolj 
branem slovenskem časopisnem portalu www.zurnal24.si.

	Pridobivanje novih strank. 
  Zaradi udeležbe na avkciji bodo na vaše podjetje postale 

pozorne stranke iz vse Slovenije.

	 Izboljšanje prometa s povečanim obiskom strank. 
  Ker želijo ponudniki vaš izdelek videti, vas obiščejo v trgo-

vini.

		Povečevanje ugleda prek inovativnega  
prodajnega kanala. 
Uporaba spletnih avkcij je priljubljena in udobna, saj lahko 
kupci sodelujejo iz domačega naslanjača.

		Majhen trud. 
  Potek avkcije prevzame Žurnal media.

	 Izboljševanje prepoznavnosti vašega podjetja. 
  Logotip in naslov podjetja, povezava do vaše spletne  

strani, prikaz, opis in prodajna cena izdelka so objavljeni  
na spletni strani www.zurnal24.si/avkcija in v katalogu.

Zagotovljen uspeh
		Ne glede na to, za kolikšno ceno je bil vaš izdelek  

zlicitiran, prejmete oglasno dobroimetje v celotnem znesku  
maloprodajne cene izdelka. To dobroimetje lahko uporabite 
do konca roka za unovčenje skladno z dogovorom za 
tiskani ali spletni oglas v enem izmed treh medijev.

		Vašemu izdelku in vašemu podjetju oglaševanje prek 
Žurnala medie koristi.

		Tudi če kateri izmed vaših izdelkov na avkciji ni bil prodan, 
imate korist zaradi močnega brezplačnega oglaševanja v 
avkcijskem katalogu in na spletnem portalu.  

		Naši prodajniki vam svetujejo glede najboljše porabe oglas-
nega dobroimetja. 

Vprašanja in odgovori
		Kako udeleženec avkcije dobi svoj izdelek? 

Ko Žurnal media prejme plačilo najvišjega ponudnika, mu 
izda certifikat, s katerim ponudnik pri vas prevzame izdelek. 

		Kdo najvišjemu ponudniku daje garancijo in jamstvo za izd-
elek? 
Tako kot pri navadni kupoprodajni pogodbi storite to vi kot 
prodajalec. 

		V kolikšni višini lahko unovčim oglasno dobroimetje? 
Oglasno dobroimetje lahko unovčite v višini maloproda-
jne cene vaših proizvodov, ki so bili prodani na avkciji in 
plačani Žurnalu medii. 

KontaKt:  
www.zurnal24.si/avkcija 
e-pošta: avkcija@zurnal24.si

(www)

(www)

(www)

Pripravite se, prihaja

Dosežemo vse.

Želite prodati 
izdelek ali 
storitev, privabiti 
kupce, poleg 
tega pa še 
oglaševati? 

Želite prodati 
izdelek ali 
storitev, privabiti 
kupce, poleg 
tega pa še 
oglaševati? 
Žurnal media omogoča novo vrsto prodaje vsem poslovnim partnerjem 
– svoje izdelke in storitve prodajte na prvi spletni avkciji.

Več informacij: Tanja Pavlič: 051 416 416, 
avkcija@zurnal24.si

Velika večina 
obdari državo 

 navigator24
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Avatar. Strupeno Cameronovo pustolovščino pre-
sežkov smo gledali za vas.    14

Novoletni 
zapravljivci

www.zurnal24.si/casopis

Vabljeni na dan odprtih vrat v soboto, 19.12.2009 
od 10. do 16. ure v Marles hišo MAXIMA.
Na dnevu odprtih vrat boste zvedeli vse o gradnji 
MARLES okolju prijaznih hiš.w.marles.si

Vse o pasivnih hišah na enem mestu.

V naši naravi je, da iš emo in 
                ustvarjamo najboljše. Marles
[ [D
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ve  na www.marles-hise.si

(www)

(www)

(www)

Pripravite se, prihaja

(www)

(www)

(www)

Pripravite se, prihaja

Kam še za 
praznike

Preizkus za OI

48

Anton Stres

18

Prazniki. Želimo vam lepe in 
vesele božično-novoletne dni.

14

Moda

BLEŠČEČE

Horoskop 2010

POGLED V ZVEZDE

LILI ŽAGAR
Intervju

Potovanja

SILVESTRSKA ODKRIVANJA

Zame / S stilom / www.zurnal24.si/zame / december 2009

Novi
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OBLJUBIM SI, DA BOM V 2010 VE^ 
GIBAL/-A! 
V dana{njem vsakdanu, ki je vedno hitrej{i, 
je pomembnost telesne vadbe toliko ve~ja. 
V ta namen je Polar, vodilni svetovni 
proizvajalec EKG natan~nih merilnikov 
sr~ne frekvence, razvil enostavne, a 
kljub temu zelo u~inkovite vadbene 
pripomo~ke v obliki zapestne ure. Polarjeve 
in{trumente uporabljajo po vsem svetu 
vrhunski in rekreativni {portniki, Polar 
pa je tudi edina znamka, ki se uporablja 
v kardiorehabilitaciji. Uporaba je zelo 
enostavna in zato primerna tudi tistim, ki 
menijo, da niso »tehni~ne narave«.
Osnovni model monitorja sr~ne frekvence 
Polar F4 ponuja: 
 EKG natan~nost,
 vodoodpornost, 
 nastavljivo obmo~je sr~ne frekvence z 
zvo~nim in vizualnim signalom,

 kodiran signal sr~ne frekvence,
 prikaz porabljenih kalorij med vadbo,
 funkcije {portne ure.

 

akcijska cena                         popust                 

58,50 EUR 35 %

Redna cena: 90,00 EUR                 

POLAR F4

35

OBLJUBIM SI, DA BOM V 2010 VE^ 
GIBAL/-A! 
Odli~en pripomo~ek, ki vas stimulira in 
vodi skozi vadbo. Funkcija »OwnZone« 
poskrbi za pravo intenzivnost in je razvita 
na osnovi sr~ne variabilnosti. »OwnCal« 
zabele`i, koliko  energije ste porabili med 
vadbo in koliko je bilo zajetih odstotkov 
porabljenih ma{~ob.
Polar F6 vsebuje naslednje funkcije: 
 EKG natan~nost in vodoodpornost do  
30 m, 

 nastavljivo obmo~je sr~ne frekvence z 
zvo~nim in vizualnim signalom, 

 OwnZone (individualna nastavitev 
vadbenega obmo~ja),

 OwnCal (individualno merjenje 
porabljenih kalorij),

 funkcije {portne ure, 
 kodiran signal sr~ne frekvence.

 

akcijska cena                         popust                 

71,50 EUR 35 %

Redna cena: 110,00 EUR                 

POLAR F6

40
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POLAR F6
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 Ponudba velja od 17. 11. 2009 do 31. 1. 2010 oziroma do odprodaje zalog.

 Ponudba velja od 17. 11. 2009 do 31. 1. 2010 oziroma do odprodaje zalog.

15

OBLJUBIM SI, DA BOM V 2010 VE^ 
GIBAL/-A! 
V dana{njem vsakdanu, ki je vedno hitrej{i, 
je pomembnost telesne vadbe toliko ve~ja. 
V ta namen je Polar, vodilni svetovni 
proizvajalec EKG natan~nih merilnikov 
sr~ne frekvence, razvil enostavne, a 
kljub temu zelo u~inkovite vadbene 
pripomo~ke v obliki zapestne ure. Polarjeve 
in{trumente uporabljajo po vsem svetu 
vrhunski in rekreativni {portniki, Polar 
pa je tudi edina znamka, ki se uporablja 
v kardiorehabilitaciji. Uporaba je zelo 
enostavna in zato primerna tudi tistim, ki 
menijo, da niso »tehni~ne narave«.
Osnovni model monitorja sr~ne frekvence 
Polar F4 ponuja: 
 EKG natan~nost,
 vodoodpornost, 
 nastavljivo obmo~je sr~ne frekvence z 
zvo~nim in vizualnim signalom,

 kodiran signal sr~ne frekvence,
 prikaz porabljenih kalorij med vadbo,
 funkcije {portne ure.

 

akcijska cena                         popust                 

58,50 EUR 35 %

Redna cena: 90,00 EUR                 

POLAR F4

35

OBLJUBIM SI, DA BOM V 2010 VE^ 
GIBAL/-A! 
Odli~en pripomo~ek, ki vas stimulira in 
vodi skozi vadbo. Funkcija »OwnZone« 
poskrbi za pravo intenzivnost in je razvita 
na osnovi sr~ne variabilnosti. »OwnCal« 
zabele`i, koliko  energije ste porabili med 
vadbo in koliko je bilo zajetih odstotkov 
porabljenih ma{~ob.
Polar F6 vsebuje naslednje funkcije: 
 EKG natan~nost in vodoodpornost do  
30 m, 

 nastavljivo obmo~je sr~ne frekvence z 
zvo~nim in vizualnim signalom, 

 OwnZone (individualna nastavitev 
vadbenega obmo~ja),

 OwnCal (individualno merjenje 
porabljenih kalorij),

 funkcije {portne ure, 
 kodiran signal sr~ne frekvence.

 

akcijska cena                         popust                 

71,50 EUR 35 %

Redna cena: 110,00 EUR                 

POLAR F6

40

15

OBLJUBIM SI, DA BOM V 2010 VE^ 
GIBAL/-A! 
V dana{njem vsakdanu, ki je vedno hitrej{i, 
je pomembnost telesne vadbe toliko ve~ja. 
V ta namen je Polar, vodilni svetovni 
proizvajalec EKG natan~nih merilnikov 
sr~ne frekvence, razvil enostavne, a 
kljub temu zelo u~inkovite vadbene 
pripomo~ke v obliki zapestne ure. Polarjeve 
in{trumente uporabljajo po vsem svetu 
vrhunski in rekreativni {portniki, Polar 
pa je tudi edina znamka, ki se uporablja 
v kardiorehabilitaciji. Uporaba je zelo 
enostavna in zato primerna tudi tistim, ki 
menijo, da niso »tehni~ne narave«.
Osnovni model monitorja sr~ne frekvence 
Polar F4 ponuja: 
 EKG natan~nost,
 vodoodpornost, 
 nastavljivo obmo~je sr~ne frekvence z 
zvo~nim in vizualnim signalom,

 kodiran signal sr~ne frekvence,
 prikaz porabljenih kalorij med vadbo,
 funkcije {portne ure.

 

akcijska cena                         popust                 

58,50 EUR 35 %

Redna cena: 90,00 EUR                 

POLAR F4

35

OBLJUBIM SI, DA BOM V 2010 VE^ 
GIBAL/-A! 
Odli~en pripomo~ek, ki vas stimulira in 
vodi skozi vadbo. Funkcija »OwnZone« 
poskrbi za pravo intenzivnost in je razvita 
na osnovi sr~ne variabilnosti. »OwnCal« 
zabele`i, koliko  energije ste porabili med 
vadbo in koliko je bilo zajetih odstotkov 
porabljenih ma{~ob.
Polar F6 vsebuje naslednje funkcije: 
 EKG natan~nost in vodoodpornost do  
30 m, 

 nastavljivo obmo~je sr~ne frekvence z 
zvo~nim in vizualnim signalom, 

 OwnZone (individualna nastavitev 
vadbenega obmo~ja),

 OwnCal (individualno merjenje 
porabljenih kalorij),

 funkcije {portne ure, 
 kodiran signal sr~ne frekvence.

 

akcijska cena                         popust                 

71,50 EUR 35 %

Redna cena: 110,00 EUR                 

POLAR F6

40

5

Inhalator Po-Ho je pripomo~ek za inhaliranje 
me{anice vodnih par in eteri~nega olja. 
Uporaba inhalatorja nam je lahko v pomo~ pri 
ote`enem dihanju, zasluzenosti dihalnih poti 
ipd. Inhalatorju je prilo`eno naravno Po-Ho 
olje Alfreda Vogla.

 

akcijska cena                         popust                 

7,00 EUR 20 %

Redna cena: 8,75 EUR                 

PO-HO POSODA ZA 
INHALACIJO + OLJE
                     

3

Za vsakodnevno vla`ilno nego ob~utljive 
in zaradi alergij obremenjene ko`e. Ko`o 
dolgotrajno vla`i in izbolj{a njeno pro`nost. 
Posebna kombinacija pH5 citratnega pufra,  
dekspantenola in glicerina aktivira  ko`i lastne 
encime, ki okrepijo za{~itni pla{~ ko`e.

 

akcijska cena                         popust                 

6,93 EUR 20 %

Redna cena: 8,66 EUR                 

EUCERIN pH5 LOSJON, 
200 ml                          
                     

4

100 % rastlinski sok  
Soku aloe vere so dodani {e sokovi divje 
jagode, robidnic, borovnic, malin in bezgovih 
jagod. 

 

akcijska cena                         popust                 

14,22 EUR 30 %

Redna cena: 20,31 EUR                 

ALOE VERA SOK GOZDNI 
SADE@I, 946 ml

6

- velikost 30 X 40 cm
- samodejni izklop po 90-ih minutah
- 3 razli~ne nastavitve temperature
- odstranljiva in pralna prevleka iz 100 % bomba`a
- ro~no pranje grelne blazine, saj je kabel mogo~e 

odstraniti 

 

akcijska cena                         popust                 

19,19 EUR 40 %

Redna cena: 31,98 EUR                 

GRELNA BLAZINA HKE

12
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Unovčevanje oglasnega dobroimetja: do 19. septembra 2010
oz. do 19. aprila 2011 pri vrednostih dobroimetja nad 20.000 €

 Aktivacija vnesenih izdelkov na avkcijskem portalu www.zurnal24.si/avkcija

2. april 2010

10. april 2010

9. april 2010

2. spletna avkcija:  
od 9. do 19. aprila 2010

do 7. aprila 2010

 Možnosti za popravke na spletu samo z odobritvijo Žurnala medie

 Začetek avkcije na spletni strani www.zurnal24.si/avkcija 
 Tiskani katalog, priložen dnevniku Žurnal24

 Tiskani katalog, priložen tedniku Žurnal

Prodajte, oglašujte in privabite nove kupce!

29. marec 2010

 Zaključek vnosa izdelkov za tisk

www.zurnal24.si/avkcija

avkcija

Od 9. do 19. aprila 2010

2. 

Pomembni datumi

(www)

(www)

(www)
Prva Žurnalova spletna avkcija, 
traja od 5. 11. 2009 do 17. 11. 2009

Zdaj si lahko privoščite. 
Varno in poceni. 

Tudi do -50 %

Redna cena

Minimalna cena

Zaključek

VARMA HELIOSA 537
Infrardeči kvarčni sevalnik to-
plote. Primeren za terase zunaj 
in znotraj. Usmerjena toplota le 
takrat, ko jo potrebujemo, takoj 
in z visoko močjo 2.0kW

€ 147-

€ 294,- 19:00

DINES TRGOVINA, STORI-
TVE IN ZASTOPANJ

VURNIKOVA ULICA 2
1000 LJUBLJANA
Tel. št. +386 - 01 - 4383915

Redna cena

Minimalna cena

Zaključek

PAKET VRHUNSKIH VIN DE ADAMI 532
Paket vin vsebuje: merlot l.1996 
arhivsko vino, merlot 2006, 
barbera, cabernet savignon, 
modri pinot, rebula, laški rizling, 
savignon, chardonnay, sivi pi-
not, zelen, pinela

€ 102,-

€ 204,- 19:00

Zaloščan d.o.o.

Zalošče 6a
5294 Dornberk
Tel. št. +386 - 05 - 3017856

Redna cena

Minimalna cena

Zaključek

LET GRADEC-ZURICH-GRADEC 591
Let od Gradca do Züricha in 
nazaj za 1 osebo z Robin Hood 
Aviation, vključno s pristojbina-
mi za letališča in vključno s First 
Class kateringom.

€ 300,-

€ 600,- 18:00

Robin Hood 
Aviation GmbH
Hangar 4
8073 Feldkirchen, Graz 
Avstrija
Tel: +43 - 316 - 292966

Redna cena

Minimalna cena

Zaključek

ŽENSKI COKLI REBEKKA ADRIATICO 686
Ženski cokli s telečjo podlogo, 
leseni podplat z upogibanjem 
na treh mestih.

€ 50,-

€ 100,- 18:30

Woody
Muellnern 21
9123 St. Primus, Avstrija
E-pošta: woody@wood-o-flex.at

Tel: +43 - 4237 - 3105

Tudi do -50 %

VURNIKOVA ULICA 2
1000 LJUBLJANA
Tel. št. +386 - 01 - 4383915

PAKET VRHUNSKIH VIN DE ADAMI 532
Paket vin vsebuje: merlot l.1996 
arhivsko vino, merlot 2006, 
barbera, cabernet savignon, 

8073 Feldkirchen, Graz 
Avstrija
Tel: +43 - 316 - 292966

ŽENSKI COKLI REBEKKA ADRIATICO 686
Ženski cokli s telečjo podlogo, 
leseni podplat z upogibanjem 

Licitirajte na 

www.zurnal24.si/avkcija
Tudi do- 50 %

Žurnalova                    
spletna



 

Vse, kar morate vedeti ... 

Ideja
Med spletno avkcijo lahko naši bralci in obiskovalci spletnega 
portala kupijo najrazličnejše izdelke iz vašega prodajnega 
programa po do 50 odstotkov nižji ceni. Najvišji ponudnik 
zmaga, po plačilu medijski hiši Žurnal media pa prejme 
certifikat, s katerim lahko pri vas prevzame izdelek. V 
zameno za prodani izdelek prejmete dobroimetje v višini 
maloprodajne cene za oglas iz palete možnosti oglaševanja v 
medijih Žurnala medie. Skupna prodajna cena izdelkov, ki jih 
ponujate, mora biti vsaj 800 evrov, cena posameznega izdelka 
pa vsaj 100 evrov. 

 
Kako sodelujem na avkciji?
Izdelke, ki jih boste ponudili v avkciji, skrbno izberite, saj se 
boste z njimi predstavili obiskovalcem avkcijskega portala. 
Čim bolj aktualni, priljubljeni in zaželeni so izbrani izdelki, tem 
večja je verjetnost, da bodo prodani in da boste lahko izkori-
stili oglasno dobroimetje. 

  Opise svojih izdelkov oblikujte jasno in razumljivo.

  Če želite ponuditi več izdelkov, pazite, da bo ponudba 
uravnotežena in se bo za vsakega ponudnika našlo kaj 
primernega.  

  V katalogu bo prikazanih največ dvanajst vaših izdelkov. 
Število enakih izdelkov je omejeno na deset. Izdelki, ki 
so prikazani v katalogu, se morajo razlikovati v fotografiji, 
besedilu in ceni. Žurnal media si pridržuje pravico do izbora 
izdelkov za katalog po lastni presoji.

  Izdelki bodo odobreni šele, ko bo njihovo kakovost preveri-
la Žurnal media. Razstavnih kosov ni dovoljeno ponujati.

Medijska hiša Žurnal media  
ponuja le najboljše!
Ponujamo vam medijsko dobro podprt nastop s pomočjo 
obsežnega storitvenega paketa, ki vam je na voljo brezplačno!

  Avkcijski katalog. 
Katalog je ob začetku avkcije priložen celotni nakladi 
najbolj branega slovenskega dnevnega časopisa Žurnala24 
(več kot 115.000* izvodov) in sobotnega Žurnala (več kot 
293.000* izvodov), vsebuje pa barvne fotografije vaših 
izdelkov ter logotip in naslov vašega podjetja.

  Avkcijski portal na spletu. 
Na naslovu www.zurnal24.si/avkcija je oblikovana avkcijska 
platforma, kjer vsak izdelek dobi svoj prostor. Platforma 
vsebuje: 
– povezavo do spletne strani vašega podjetja, 
– logotip in naslov vašega podjetja, 
– sliko in opis vašega izdelka.

  Oglaševanje avkcije s strani Žurnala medie. 
Avkcijo oglašujemo v časopisih Žurnal24 in Žurnal, 
na najbolj branem slovenskem časopisnem portalu  
www.zurnal24.si in na www.vreme.net. Žurnal media tako 
brezplačno predstavlja vaše izdelke in podjetje več kot 
259.000** bralcem Žurnala24, več kot 357.000** bralcem 
Žurnala, več kot 583.000*** različnim obiskovalcem 
spletnega portala www.zurnal24.si na mesec in več kot 
122.000*** različnim obiskovalcem spletne strani  
www.vreme.net na mesec.

* Vir: interni podaki Žurnala medie, d. o. o., januar 2010
** Vir: NRB, januar 2010
*** Vir: Google Analytics, januar 2010 

... o spletni avkciji

Maloprodajna cena 1.000 evrov brez 20% DDV
Maloprodajna cena 1.200 evrov z 20% DDV
Minimalna ponudba v skladu s pogodbo (50 %) = 600 evrov z vključenim 20% DDV
Med dražbo.

	 Minimalna ponudba ni dosežena: blago ostane pri trgovcu. 
Udeležba na avkciji je bila brezplačna. 
	 Minimalna ponudba je dosežena: najvišja ponudba 600 evrov z vključenim 20% DDV (v tem primeru je najvišja ponudba 
minimalna možna ponudba).

Najvišja ponudba.

	 Žurnal media ugotovi najvišjo ponudbo in obvesti najvišjega ponudnika: 
 najvišja ponudba brez 20% DDV  E  500,– 
 + 20% DDV  E  100,– 
 najvišja ponudba z 20% DDV E	  600,–

Plačilni pogoji za najvišjega ponudnika.

	 Plačilo: od prvega dne po koncu avkcije.
	 Rok plačila: 3 dni. 
	 	Najvišji ponudnik prejme certifikat z naključno generirano številko (primer: S3dse24:er434f:345434:-fdef43), ki je zanj hkrati po-

trdilo o plačilu.   
	 	Prodajalec prejme e-sporočilo, ki vsebuje: 
      – ime najvišjega ponudnika, 
       – številko certifikata (primer: S3dse24:er434f:345434:-fdef43), 

– ime prodanega izdelka,
      – vrednost najvišje ponudbe 600 evrov.

 
Prevzem blaga.

	 	Najvišji ponudnik pri prodajalcu zamenja certifikat za blago. Račun prodajalca najvišjemu ponudniku: 
neto tarifna vrednost E		1.000,–  
avkcijski popust E	 500,–  
skupna vrednost E	 500,–

 + 20% DDV E	 100,– 
 znesek na računu E	 600,–

	 	Na računu, ki ga prejme najvišji ponudnik, prodajalec označi "plačano po certifikatu s številko S3dse24:er434f:345434:-fdef43“ 
(primer). Certifikat, ki ga podpiše najvišji ponudnik, ostane pri prodajalcu. 

Unovčitev oglasnega dobroimejta.

Ko so vsa plačila zaključena, prodajalec prejme e-pošto z obvestilom o višini oglasnega dobroimetja z neto tarifno vrednostjo 1.000 
evrov.

Žurnal media izda prodajalcu račun v polni vrednosti oglasnega dobroimetja in dobropis v vrednosti avkcijskega rabata.

	 Rok za unovčitev: do 5 mesecev po koncu avkcije (če je oglasno dobroimetje nad 20.000 evrov,12 mesecev po koncu avkcije) 
	 	Izdani račun prodajalcu za sodelovanje na avkciji:  

neto tarifna vrednost E		1.000,–  
+ 20% DDV E	 200,–  
znesek na računu E	1.200,– 

	 	Znesek računa in dobropisa bo saldiran s preneseno terjatvijo (izkupiček avkcije 600 evrov).

Vzorčni primer prodaje izdelka:

Uspešno sodelovanje

Že samo zamisel o Žurnalovi avkciji je fenomenalna, po odzivu, ki 
sem ga doživela, pa sem nad njo še bolj navdušena. Z Žurnalovo 
avkcijo smo zmagovalci vsi: stranke, bralci, Žurnal in oglaševalci 
oziroma ponudniki.   

Sara Parovel 
Hypoxi studio Koper

Navdušujoče! Z Žurnalovo pomočjo smo prepoznavnejši in krog 
porabnikov se veča. Ekipa Žurnala je vredna zaupanja, zato 
smo tudi poslušali nasvet in se odločili za sodelovanje v avkciji. 
Inovativno, kreativno, prepoznavno – to je Žurnal in mi z njimi.

mag. Lidija Weis,  
ravnateljica B2, višje strokovne šole

Za avkcijo sem izvedel iz časnika Žurnal24, ki je moje redno 
jutranje branje na mestnem avtobusu. Kupoval sem ravno tak 
hladilnik, kakršen je bil v avkciji. Kupil sem ga 40 odstotkov ceneje. 
Ali bom še sodeloval, je odvisno od izdelkov in cen.

Rožle Podboršek,  
kupec hladilnika

Dnevnik Žurnal24 nam je na prodoren in učinkovit način omogočil 
dobro reklamo in predstavitev storitev. Sodelovanje je vsekakor 
zanimivo in odpira nove poglede na trženje.   

Luka V. Rupnik
Avtošola AMTK, d. o. o. 

Za spletno avkcijo sem izvedel iz tiskane izdaje Žurnala. Dalj časa 
sem razmišljal o vgradnji avtoplinskega sistema in sem izkoristil 
priložnost ter ga kupil po ugodni ceni. Z avkcijo sem zelo zadovoljen 
in bom z vesel jem sodeloval tudi na naslednji.

Metod Benedičič,  
kupec avtoplinskega sistema

Za Žurnalovo spletno avkcijo sva s partnerjem Bojanom iz vedela 
iz dnevnika Žurnal24, ki ga redno bereva. Za sodelovan je sva se 
odločila zaradi dobre ponudbe in ugodnih cen. Izde lek je super in 
upava, da bo čim prej nova avkcija.

Mojca Severkar in Bojan Gašperšič,  
kupca televizorja

Karkoli je lahko ceneje. Tudi do -50%.

(www)

(www)

(www)

Prva Žurnalova spletna avkcija, 
traja od 5. 11. 2009 do 17. 11. 2009
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Dosežemo vse.
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Dosežemo vse.
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Licitirajte!

Zdaj si lahko privoščite! Varno in poceni
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Pripravite se, prihaja Še 
3 
dni

Lore dolorperosto od avkcij.zurnal24.si
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Dosežemo vse.
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Licitirajte!

Zdaj si lahko privoščite. Varno in poceni. Do 50 %
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Pripravite se, prihaja

Zadovoljni prodajalci ...

... in kupci

Žurnal media vam omogoca novo vrsto prodaje!ˇ

	 	Izdani dobropis prodajalcu za sodelovanje na avkciji:  
neto tarifna vrednost rabata E		 500,–  
+ 20% DDV E	 100,–  
znesek na dobropisu E	 600,–
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