
 (196 × 54,5 mm/na format) 
 1/4 ležeče (210 × 68 mm) 770 EUR

Polna dobrih idej!

 (38,5 × 260 mm/na format) 
 1/4 pokončno (53 × 274 mm) 770 EUR

 2/1  (420 × 274 mm) 3.800 EUR

 (56 × 260 mm/na format) 
 1/3 pokončno (70 × 274 mm) 990 EUR

 (196 × 78 mm/na format) 
 1/3 ležeče (210 × 91 mm) 990 EUR

 (91 × 260 mm/na format) 
 1/2 pokončno (105 × 274 mm) 1.400 EUR

 (192 × 119 mm/na format) 
 1/2 ležeče (210 × 137 mm) 1.400 EUR

Notranje strani (format v mm, treba je dodati 3 mm dodatka na vsaki strani)

 1/4 pokončen kvadrat (95 × 130 mm) 770 EUR

 1/1  – 4. stran ovitka (zadnja stran revije) 3.300 EUR

 1/1 – 3. stran ovitka  2.600 EUR

 2/1  – 2. stran ovitka in 3. notranja stran 4.300 EUR

Ovitek (format v mm, treba je dodati 3 mm dodatka na vsaki strani)

 1/1 – 2. stran ovitka  2.900 EUR

Upočasnite tempo in vaša 
čutila bodo lahko odprla 
vrata užitkom na vseh 

področjih vašega življenja.

 (192 × 256 mm/na format) 
 1/1  (210 × 274 mm) 2.400 EUR

Odgovorna in glavna urednica lise:
tina.lucu@adriamedia.si

Pomočnica urednice:
janja.strumbelj@adriamedia.si

frekvenca:
tednik

Trženje:
mirjana.soskic@adriamedia.si

Tel.: 01 3000 787
gsm: 051 681 132

O NAS KONTAKTIO NAŠI REVIJI PODPORA GALERIJA

v 000

Vir: Valicon, NRB, baza: ll. poll. 2011/l. poll. 2012
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Pomembno!
Oddaja materialov 10 dni pred izidom.

Splošni podatki:
doseg 2,9 % (49.300)
povprečna prodana naklada 8.809
bralci na revijo (RPC) 9,6
povprečna starost bralca 42 let
CPT 48,7 €

Vir: Valicon, NRB, baza: ll. poll. 2011/l. poll. 2012 in SOZ, RPN julij-september 2012

Glavne ciljne skupine:
ženske: 92,9 % moški: 7 %
ženske 34–48 let: 7,9 % (18.400) 
ženske 34–60 let: 7,3 % (31.300)
izobrazba:  štiriletna srednja, poklicna šola, šolajoči
delovna aktivnost: zaposleni (redno, honorarno, pomagajoči),  
  upokojenci
mesečni dohodek
gospodinjstva: srednji in srednje visok
Vir: Valicon, NRB, baza: ll. poll. 2011/l. poll. 2012

Porazdelitev bralcev revije LISA po starostnih razredih

»Polna dobrih 
idej«
lisa je verjetno najbolj simpatična 
in sproščena ženska revija v vašem 
domu, ki jo zanima vse, kar zani-
ma tipično žensko: kuhanje, moda, 
lepota, urejanje doma, potovanja, 
moški, zdravje, prijateljice, pa še 
malo nakupovanja in klepetanja. 
za liso pišejo taki mojstri peresa, 
kot sta pisateljica Desa muck ter 
prekmurski poet in pisatelj feri la-
inšček. lisa zagotovo izide vsak 
četrtek in vas ves teden spremlja 
tudi z natančno izdelanim horo-
skopom. lisa, revija polna idej, 
za vse, ki radi uživajo življenje.  
Izhaja od leta 2002. 

Polna dobrih idej!

Trženje revije
Lisa:

mirjana.soskic@adriamedia.si
Tel.: 01 3000 787
gsm: 051 681 132

Mirjana Šoškić


