Padlih borcev 1b, 5220 Tolmin, Slovenija
T: 05/ 38-41-510 (glavna urednica), 05/ 38-41-502 (pomočnica urednice), 05/ 38-41-500 (oglasno trženje)
F: 05/ 38-41-504, E: epicenter@pososki-rc.si, W: pososki-rc.si

Tekstovno ogla{evanje
Če želite svojo dejavnost predstaviti v pisni obliki, prilagamo še tri primere tekstovnih oglasov v EPIcentru.
Prosimo, da nam besedilo posredujete v standardni tipografiji Times New Roman, in sicer:
• za CELO STRAN v EPIcentru
– 5.900 znakov brez presledkov oziroma 6.900 znakov s presledki
(brez naslova in besedila pod naslovom, vključno s fotografijo in logotipom);
• za POL STRANI v EPIcentru
– 3.200 znakov brez presledkov oziroma 3.750 znakov s presledki
(vključno z logotipom, vendar brez fotografije) oziroma
– 2.000 znakov brez presledkov oziroma 2.400 znakov s presledki
(s fotografijo in logotipom).

Priloge:
- 2 vzorca oziroma primera tekstovnega oglaševanja v EPIcentru

Izdajatelj EPIcentra: Posoški razvojni center, Trg svobode 2, 5222 Kobarid, Slovenija
T: 05/ 38-41-500, F: 05/ 38-41-504, E: info@pososki-rc.si, W: pososki-rc.si

(6)

Oglasi

Palček d.o.o.

Naslov besedila oglasa
Nekoč je živela kraljica, ki je dobila hčerko, katere polt je bila
tako bela kakor sneg, ustnice rdeče kakor kri in lasje črni kakor
oglje, zato so ji rekli Sneguljčica. A kraljica je umrla in čez leto in
dan si je kralj vzel drugo ženo.
Ta je bila ošabna in ni prenesla, da
bi mogel biti kdo lepši od nje. Ko je
Sneguljčica doraščala, je bila lepa kakor jasen dan. Tedaj je nekega dne kraljica vprašala svoje čarobno ogledalo:
“Ogledalo, ogledalo, povej, kdo je naj-

lepši v deželi tej!”
Ogledalo je odgovorilo: “Kraljica, vi
ste najlepši pri nas, a Sneguljčica je
tisočkrat lepša od vas!” Tedaj je kraljica
zasovražila deklico. Naslednji dan je
poklicala lovca in mu rekla: “Odpelji

otroka v gozd in ga ubij.”
Lovec je res odpeljal deklico v gost,
vendar se je temu punčka zasmilila in
jo je izpustil. Ko se je vrnil na grad je
kraljici zagotovil, da je deklica mrtva.

Hiška v samotnem gozdu
Sneguljčica je do večera hodila po
gozdu, dokler ni naletela na majhno hišico. Vljudno je potrkala in ko ni nihče
odgovoril je vstopila. Na mizici je zagledala sedem majhnih krožničkov s hrano in ker je bila zelo lačna, je z vsakega
pojedla nekaj grižljajev, potlej pa legla
na eno od sedmih posteljic in zaspala.
Ko se je stemnilo, so prišli domov palčki. Našli so spečo Sneguljčico, se zelo razveselili in jo pustili spati. Drugo
jutro je deklica palčkom povedala svojo
žalostno zgodbo. Palčki so sklenili, da
je najbolje, če deklica ostane pri njih,
v zameno pa so jo prosili, da bi skrbela
za hišico in jim kaj skuhala.
Kraljica je čez nekaj dni spet stopila
pred ogledalo in vprašala, kdo je najlepši v deželi:
Ogledalo ji je odgovorilo: “Kraljica,
vi ste najlepši pri nas, a Sneguljčica
pri palčkih iz rudnikov zlatih je še tisočkrat lepša od vas.” Tedaj je kraljica
sprevidela, da jo je lovec ogoljufal. To
ji ni dalo miru. Preoblekla se je v bran-

jevko in odšla k Sneguljčici. Premeteno
ji je prodala uročeni jermenček za okoli
vratu. Ko si ga je deklica zavezala okoli
vratu, se je jermenček zadrgnil in Sneguljčica se je zgrudila na tla. Na srečo
so se prav takrat domov vrnili palčki,
hitro so prerezali začarani jermen in deklica je spet zadihala.
Ko je hudobna kraljica od ogledala
zvedela, da je Sneguljčica še zmeraj
živa, je zacepetala od togote. Spet se
je preoblekla, pohitela v gozd k deklici
in ji ponudila glavnik. Nič hudega slutečo deklici je bil ličen glavnik zelo
všeč. Ko se je z njim počesala, je nezavestna padla po tleh. Palčki so ji zvečer
potegnili glavnik iz las in Sneguljčica
se je spet zavedla. Kraljica je spet od
ogledala zvedela, da je Sneguljčica še
živa. Zastrupila je jabolko, se preoblekla v kmetico in odšla k hiši sedmih palčkov. Ko je potrkala na vrata Sneguljčica je pogledala skozi okno in rekla:

Prostor za logo
in podatke
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Naslov besedila oglasa
Nekoč je živela kraljica, ki je dobila hčerko, katere polt je bila
tako bela kakor sneg, ustnice rdeče kakor kri in lasje črni kakor
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dan si je kralj vzel drugo ženo.
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tisočkrat lepša od vas!” Tedaj je kraljica
zasovražila deklico. Naslednji dan je
poklicala lovca in mu rekla: “Odpelji
otroka v gozd in ga ubij.”
Lovec je res odpeljal deklico v gost,
vendar se je temu punčka zasmilila in
jo je izpustil. Ko se je vrnil na grad je
kraljici zagotovil, da je deklica mrtva.

vestna padla po tleh. Palčki so ji zvečer
potegnili glavnik iz las in Sneguljčica
se je spet zavedla. Kraljica je spet od
ogledala zvedela, da je Sneguljčica še
živa. Zastrupila je jabolko, se preoblekla v kmetico in odšla k hiši sedmih palčkov. Ko je potrkala na vrata Sneguljčica, je pogledala skozi okno in rekla:
“Nikogar ne smem spustiti noter, palčki
so mi prepovedali.”
“Potlej naj ti vsaj jabolko podarim,”
je rekla kmetica in ker je bila Sneguljčica nezaupljiva, ga je prerezala čez
pol; zastrupljena je bila samo ena polovica! Deklici je dala zastrupljeni del,

ven nje in tri dni jokali. Tretji dan je mimo prišel kraljevič, zagledal krsto in v
nji lepo deklico. Bila mu je tako všeč,
da je rekel palčkom: “Dajte mi krsto, ne
morem živeti, ne da bi gledal Sneguljčico; častil jo bom kakor svoje najljubše bitje.”
In res so se ga palčki usmilili. Ko so
služabniki odnesli krsto, so se spotaknili
in pri tem je zastrupljeni košček jabolka,
ki ga je Sneguljčica odgriznila, zletel iz
njenega grla. Kmalu je kraljična odprla
oči in vstala.
“O!” je zaklicala. “Kaj se je pa zgodilo?” Tedaj so ji palčki povedali o vsem
in kraljevič je rekel Sneguljčici: “Rajši
te imam kakor vse drugo na svetu. Mi
hočeš biti žena?” Sneguljčica ga je uslišala in odšla z njim. Na poroko so povabili tudi hudobno mačeho. Ko je stopila
v dvorano, je spoznala Sneguljčico in
se tako prestrašila, da ji je odpovedalo

Hiška v samotnem gozdu
Sneguljčica je do večera hodila po
gozdu, dokler ni naletela na majhno hišico. Vljudno je potrkala in ko ni nihče
odgovoril je vstopila. Na mizici je zagledala sedem majhnih krožničkov s hrano in ker je bila zelo lačna, je z vsakega
pojedla nekaj grižljajev, potlej pa legla
na eno od sedmih posteljic in zaspala.
Ko se je stemnilo, so prišli domov palčki. Našli so spečo Sneguljčico, se zelo razveselili in jo pustili spati. Drugo
jutro je deklica palčkom povedala svojo
žalostno zgodbo. Palčki so sklenili, da
je najbolje, če deklica ostane pri njih,
v zameno pa so jo prosili, da bi skrbela
za hišico in jim kaj skuhala.
Kraljica je čez nekaj dni spet stopila
pred ogledalo in vprašala, kdo je najlepši v deželi:
Ogledalo ji je odgovorilo: “Kraljica,
vi ste najlepši pri nas, a Sneguljčica pri
palčkih iz rudnikov zlatih je še tisočkrat
lepša od vas.” Tedaj je kraljica sprevidela, da jo je lovec ogoljufal. To ji ni
dalo miru. Preoblekla se je v branjevko
in odšla k Sneguljčici. Premeteno ji je
prodala uročeni jermenček za okoli
vratu. Ko si ga je deklica zavezala okoli
vratu, se je jermenček zadrgnil in Sneguljčica se je zgrudila na tla. Na srečo
so se prav takrat domov vrnili palčki,
hitro so prerezali začarani jermen in deklica je spet zadihala.

sama pa zagriznila v drugo polovico.
Tedaj je tudi deklica zagriznila v jabolko. Komaj je imela grižljaj v ustih, že je
padla mrtva na tla.
Kraljica je zavriskala in zaklicala: “To
pot te palčki ne bodo mogli več obuditi
v življenje !”

Očarani kraljevič
Ko so palčki zvečer prišli domov, so
zagledali Sneguljčico na tleh. Poskušali so vse mogoče, vendar je to pot
deklica ostala mrtva. Zato so napravili
krsto iz stekla in položili Sneguljčico
vanjo. Odnesli so jo na hrib, sedli zra-

srce in mrtva se je zgrudila na tla.
Sneguljčica pa je s svojim kraljevičem
živela srečno do konca svojih dni.
“O!” je zaklicala. “Kaj se je pa zgodilo?” Tedaj so ji palčki povedali o vsem
in kraljevič je rekel Sneguljčici: “Rajši
te imam kakor vse drugo na svetu. Mi
hočeš biti žena?” Sneguljčica ga je uslišala in odšla z njim. Na poroko so povabili tudi hudobno mačeho. Ko je stopila
v dvorano, je spoznala Sneguljčico in
se tako prestrašila, da ji je odpovedalo
srce in mrtva se je zgrudila na tla.
Sneguljčica pa je s svojim kraljevičem
živela srečno do konca svojih dni.

Mamljivo jabolko
Ko je hudobna kraljica od ogledala
zvedela, da je Sneguljčica še zmeraj
živa, je zacepetala od togote. Spet se
je preoblekla, pohitela v gozd k deklici
in ji ponudila glavnik. Nič hudega sluteči deklici je bil ličen glavnik zelo všeč.
Ko se je z njim počesala, je neza-
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Ta je bila ošabna in ni prenesla, da
bi mogel biti kdo lepši od nje. Ko je
Sneguljčica doraščala, je bila lepa kakor jasen dan. Tedaj je nekega dne
kraljica vprašala svoje čarobno ogledalo: “Ogledalo, ogledalo, povej, kdo
je najlepši v deželi tej!”
Ogledalo je odgovorilo: “Kraljica,
vi ste najlepši pri nas, a Sneguljčica
je tisočkrat lepša od vas!” Tedaj je
kraljica zasovražila deklico. Naslednji
dan je poklicala lovca in mu rekla:
“Odpelji otroka v gozd in ga ubij.”
Lovec je res odpeljal deklico v gost,
vendar se je temu punčka zasmilila in
jo je izpustil. Ko se je vrnil na grad je
kraljici zagotovil, da je deklica mrtva.

Hiška v samotnem gozdu
Sneguljčica je do večera hodila po
gozdu, dokler ni naletela na majhno
hišico. Vljudno je potrkala in ko ni nihče odgovoril je vstopila. Na mizici je
zagledala sedem majhnih krožničkov
s hrano in ker je bila zelo lačna, je z
vsakega pojedla nekaj grižljajev, potlej
pa legla na eno od sedmih posteljic
in zaspala. Ko se je stemnilo, so prišli
domov palčki. Našli so spečo Sneguljčico, se zelo razveselili in jo pustili
spati. Drugo jutro je deklica palčkom
povedala svojo žalostno zgodbo. Palčki so sklenili, da je najbolje, če deklica ostane pri njih, v zameno pa so jo
prosili, da bi skrbela za hišico in jim
kaj skuhala.
Kraljica je čez nekaj dni spet stopila
pred ogledalo in vprašala, kdo je najlepši v deželi:
Ogledalo ji je odgovorilo: “Kraljica,
vi ste najlepši pri nas, a Sneguljčica
pri palčkih iz rudnikov zlatih je še tisočkrat lepša od vas.” Tedaj je kraljica
sprevidela, da jo je lovec ogoljufal. To
ji ni dalo miru. Preoblekla se je v branjevko in odšla k Sneguljčici. Premeteno ji je prodala uročeni jermenček
za okoli vratu. Ko si ga je deklica zavezala okoli vratu, se je jermenček zadrgnil in Sneguljčica se je zgrudila na
tla. Na srečo so se prav takrat domov
vrnili palčki, hitro so prerezali začarani
jermen in deklica je spet zadihala.

Mamljivo jabolko
Ko je hudobna kraljica od ogledala
zvedela, da je Sneguljčica še zmeraj
živa, je zacepetala od togote. Spet se
je preoblekla, pohitela v gozd k deklici
in ji ponudila glavnik. Nič hudega sluteči deklici je bil ličen glavnik zelo
všeč. Ko se je z njim počesala, je nezavestna padla po tleh. Palčki so ji
zvečer potegnili glavnik iz las in Sneguljčica se je spet zavedla. Kraljica je
spet od ogledala zvedela, da je Sneguljčica še živa. Zastrupila je jabolko,
se preoblekla v kmetico in odšla k hiši
sedmih palčkov.

