
Revija Kongres 
v vrhu svetovnih 

medijev industrije 
srečanj

V času, ko se je industrija srečanj ustavila, je bila revija 
Kongres med prvimi mediji, ki je skrbno spremljala 
dogajanje na mednarodnem trgu, pripravljala 
številne članke in ankete o posledicah epidemije 
covid-19, organizirala okrogle mize in posredovala 
informacije organizatorjem dogodkov. 

Doseg se je v zadnjem mesecu povečal za 40%, kar 
revijo Kongres uvršča med pet najvišje uvrščenih 
medijev s področja industrije srečanj. 

Kako lahko izkoristite 
revijo Kongres za 

promocijo svoje 
destinacije in MICE 

produktov?
Na portalu revije Kongres v različnih rubrikah dnevno 
objavljamo članke, intervjuje in novice. Izbor najbolj branih 
posredujemo 3 x tedensko na 4.200 osebnih kontaktov 
izbranih organizatorjev dogodkov preko naslednjih 
e-newslettrov: 

• KONGRES WEEKLY – vsak ponedeljek 
izberemo najbolj brane prispevke preteklega 
tedna

• WEDNESDAY INSPIRATION – vsako sredo 
bralce navdušujemo z video zgodbami

• FRIDAY’S TOP PICK – vikend paket po 
izboru glavnega urednika

Poleg dnevnih novic so med najbolj obiskanimi stranmi 
portala revije Kongres:

• microstrani (microsites) – posebej primerne za 
predstavitev destinacij (primeri: Ljubljana,  Maribor, 
Bratislava)

• iskalniki destinacij, prizorišč, incentive idej in še 
posebej posebnih prizorišč za dogodke

(primer: Special Venues, Venues, Incentive Ideas)



1. Objava v enem od teedenskih newslettrov (Kongres 
Weekly, Wednesday Inspiration, Friday’s Top Pick)

A) Objava bannerja s fotografijo, logotipom in naslovom 
prispevka ter povezavo na celoten članek / promocijski 
tekst, objavljen na spletni strani revije Kongres – novico 
pripravi naročnik, banner pripravi urednišvo. Ustreznost 
članka mora potrditi uredništvo.

• Pozicija takoj za naslovnim bannerjem 
• Zagotavljamo ekskluzivnost – v enem newslettru je 

lahko objavljen le en naročnik.

Cena: 180 eur + ddv ali 252 eur + ddv v primeru, da 
članek v angleškem jeziku pripravimo v uredništvu

B) Objava logotipa naročnika z linkom na njihovo spletno 
stran in pripisom  »Today’s issue supported by«

• Pozicija takoj za naslovnim bannerjem 
• Zagotavljamo ekskluzivnost – v enem newslettru je 

lahko objavljen le en naročnik.

Cena: 180 eur + ddv

2. Personaliziran mailing 

Mailing, ki je v celoti (razen zgornjega bannerja revije 
Kongres) posvečen promociji naročnika, njegovih 
produktov in storitev. 

Vključuje 4 – 6 člankov / novic s pripadajočimi 
fotografijeami in kontaktnimi podatki naročnika. Članki so 
objavljeni tudi na portalu revije Kongres.

Cena: 539 eur + ddv ali 754 eur + ddv v primeru, da 
članke v angleškem jeziku pripravimo v uredništvu.

Ali so med bralci revije 
Kongres tudi vaši 

potencialni kupci?

Izmed številnih možnosti promocije preko revije 
Kongres, smo tokrat za vas izbrali:

Trenutna struktura naših bralcev po področjih:

organizatorji dogodkov iz podjetij

mednarodna združenja

vladne in EU institucije

PCO, DMC in incentive agencije

Drugi (ponudniki prizorišč in storitev za dogodke)

39%

17%

14%

12%

18%

Celotna baza kontaktov revije Kongres obsega 71.000 osebnih 
kontaktov, več kot 70% iz evropskih držav. Vsak dan beležimo nove 

bralce, ki se prijavijo na novice (preko 20 do 30 tedensko).

Najboljše rezultate dosegamo z dolgoročnim sodelovanjem, ki nam omogoča analizo uspešnosti z mesečim 
merjenjem rezultatov dosega posameznih člankov.

Z veseljem vam glede na vaše potrebe in finančne možnosti pripravimo poseben paket s predlogi, prilagojenimi 
vašemim storitvam in produktom.

Več informacij:
Natalija Bah Čad, natalija@toleranca.eu, T: 040 822 444



Primer objave 
s fotografijo in 

naslovom prispevka 
ter povezavo na 

celoten članek

Primer objave logotipa 
s povezavo na vašo 
spletno stran in 
pripisom »Today’s 
issue supported by«


