ЦЕНОВНИК МАРКЕТИНШКИХ УСЛУГА ПОШТE СРБИЈЕ
1. Услуга оглашавања на плакатним местима

Број
паноа

до 30
паноа

преко 30
паноа

Категорије радних јединица ван регије/регионалних
радних јединица у којима се услуга пружа
I КАТЕГОРИЈА
(Радна јединица „Београд Центар“,
Радна јединица „Београдски венац“ и
Радна јединица „Земун“)
II КАТЕГОРИЈА
(Радна јединица „Нови Сад“ и
Радна јединица „Ниш“)
III КАТЕГОРИЈА
(остале радне јединице ван регије/регионалне радне јединице)
I КАТЕГОРИЈА
(Радна јединица Београд Центар“,
Радна јединица „Београдски венац“ и
Радна јединица „Земун“)
II КАТЕГОРИЈА
(Радна јединица „Нови Сад“ и
Радна јединица „Ниш“)
III КАТЕГОРИЈА
(остале радне јединице ван регије/регионалне радне јединице )

Б1

Формат плакатног места
Б2
+
Б2
штампа
плаката

Б3

2.800,00

2.400,00

1.800,00

2.600,00

1.700,00

1.000,00

2.000,00

1.300,00

800,00

2.500,00

1.900,00

2.100,00

1.100,00

2.200,00

1.500,00

1.690,00

800,00

1.800,00

1.100,00

1.280,00

600,00

Цене из става 1. ове подтачке односе на једно плакатно место, за период оглашавања до месец дана.
У цену услуге из става 1. ове тачке, за кориснике који користе преко 30 паноа, укључено је излагање рекламног материјала
корисника услуге у 10 холдера максималних димензија 20 x 30 cm лоцираних у поштама по избору корисника, за период који је
идентичан периоду оглашавања на плакатним местима.

За кориснике који се оглашавају на преко 120 паноа, без обзира на период оглашавања, одобрава се додатни попуст на количину
у висини од 5% на цену утврђену за једно плакатно место, за период оглашавања до месец дана.
На цене из става 1. ове подтачке одобрава се комерцијални попуст и по основу периода оглашавања на плакатним местима, и то:
- зa период оглашавања преко 1 до 3 месеца
- за период оглашавања преко 3 до 6 месеци
- за период оглашавања преко 6 до 12 месеци
-

Услуга оглашавања у холдерима, у зависности од димензија и броја холдера, пружа се по следећим ценама:
оглашавање у холдерима максималне димензије А (35х25 cm)
Број холдера
до 100
од 101 до 250
од 251 до 500
од 501 до 750
преко 750

-

5%
10%
15%.

Цена по холдеру за период оглашавања до месец дана
(за излагање каталога и проспеката масе до 200 грама по комаду)
1.800,00
1.700,00
1.600,00
1.500,00
1.400,00

оглашавање у холдерима максималне димензије Б (25х18 cm)
Број холдера
до 100
од 101 до 250
од 251 до 500
од 501 до 750
преко 750

Цена по холдеру за период оглашавања до месец дана
(за излагање флајера и брошура масе до 50 грама по комаду)
1.500,00
1.400,00
1.300,00
1.200,00
1.100,00

2. Услуга
оглашавања
у холдерима

У цену услуге из става 1. ове подтачке урачуната је дистрибуција рекламног материјала, до два пута у току једног месеца од
централног и регионалних депоа до нивоа пошта (до 400 каталога, проспеката или до 4000 флајера, брошура по пошти).
На цене из става 1. ове подтачке одобрава се комерцијални попуст и по основу периода оглашавања у холдерима, и то:
- за период оглашавања преко 3 до 6 месеци
5%
- за период оглашавања преко 6 до 12 месеци
10%
3. Уручење флајера на шалтерима пошта
Маса флајера
до 10g
од 11g до 20g
од 21g до 50g
од 51g до 70 g
од 71g-100 g

Цена по флајеру
1,30
1,60
2,00
2,50
3,00

4. Услуга излагања брендираних предмета (посуде за новац, заставице, макете и сл.)
Објекат излагања брендираног предмета
у поштама ван реда и I реда
у осталим поштама

Цена по предмету за период
излагања до месец дана
400,00
250,00

5. Услуга промоције у поштама
Објекат у коме се врши промоција
у поштама на територији Радне јединице „Београд Центар“,
Радне јединице „Београдски венац“, Радне јединице „Земун“ и
Радне јединице „Нови Сад“
у осталим поштама

Цена по сату
1.500,00
1.000,00

6. Услуга оглашавања на мониторима
Категорије пошта у којима се услуга пружа Продајна цена
Премијум А
12.000,00
Премијум
9.500,00
I Категорија
7.500,00
II Категорија
5.000,00
III Категорија
3.000,00
Цене су исказане у зависности од категорије поште, за сваких 30 секунди рекламне поруке (10 емитовања у једном сату) и за
период емитовања месец дана по пошти.
У случају када у једној пошти постоји више од једног монитора, цена по пошти се увећава за 25%.
На наведене цене одобрава се комерцијални попуст за период оглашавања преко 1 до 3 месеца у висини од 20%.
Оглашавање на мониторима у више од 20 пошта и/или оглашавање за период дужи од 3 месеца, као и реализација услуге која
одступа од стандардних процедура пружали би се по ценама, у складу са посебним уговором.
Цене су исказане у динарима, без обрачунатог ПДВ-а.
Све услуге се обављају на основу закљученог уговора.
У случају који подразумева одступање од стандардних процедура, активности и критеријума, маркетиншке услуге се
пружају по ценама у складу са посебним уговором, уз уважавање трошковне орјентације.
Цене су у складу са Одлукама Извршног Одбора
ЈП "Пошта Србија"
("Службени ПТТ гласник", број 1063/2016 и 1091/2017).

