
O NAS KONTAKTIO NAŠI REVIJI PODPORA GALERIJA  2/1	 	 (420	×	280	mm)	 5.300 EUR

 1/1		–	4.	stran	ovitka	(zadnja	stran	revije)	 5.100 EUR

 1/1	–	3.	stran	ovitka	 	 3.800 EUR

 2/1		–	2.	stran	ovitka	in	3.	notranja	stran	 7.200 EUR

 (54 × 238,5 mm/na format) 
 1/3	pokončno	 (64	×	280	mm)	 1.380 EUR

 (175 × 78 mm/na format) 
 1/3	 ležeče	 (210	×	78	mm)	 1.380 EUR

 (84,5× 238,5 mm/na format) 
 1/2	pokončno	 (99,5	×	280	mm)	 2.100 EUR

 (175 × 120 mm/na format) 
 1/2	 ležeče	 (210	×	132	mm)	 2.100 EUR

	1/1	 	 (210	×	280	mm)	 3.300 EUR

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

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

v 000

Vir: Valicon, NRB, baza: ll. poll. 2011/l. poll. 2012

Porazdelitev bralcev revije COSMOPOLITAN po starostnih razredih

V. d. urednice:
manca.campa@adriamedia.si

Urednica mode:
maja.mozic@adriamedia.si

Urednica lepote: katja.jakopovic@adriamedia.si
Frekvenca: mesečnik

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

Spletna stran: www.cosmopolitan.si

Trženje	revije
Cosmopolitan:

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

Spletna stran:
www.cosmopolitan.si

Splošni	podatki:
doseg 4,4 % (75.000)
povprečna prodana naklada 9.983
bralci na revijo (RPC) 8
povprečna starost bralca 29 let
CPT 44 €
Vir: Valicon, NRB, baza: ll. poll. 2011/l. poll. 2012 in SOZ, RPN januar-junij 2012

Glavne	ciljne	skupine:
ženske: 80,2 % moški: 19,8 %
ženske 16–24 let: 30,1 % (30.900) 
moški 16–33 let: 5 % (10.800)
izobrazba:  šolajoči, štiriletna srednja, poklicna, visoka  
  šola ali več
delovna aktivnost: zaposleni (redno, honorarno, pomagajoči),  
  študentje, srednješolci
mesečni dohodek
gospodinjstva: srednji, srednje visok in visok
Vir: Valicon, NRB, baza: ll. poll. 2011/l. poll. 2012
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Najboljša,	kot	
si	lahko
Cosmopolitan ni samo revija, ki 
vsak mesec pride v roke skoraj 80 
tisoč bralkam in bralcem, ampak 
priročnik za življenje, v katerem 
bralke in bralci najdejo navdih za 
to, da zaživijo najbolje kot lahko. 
Dotika se vseh področij: seksa, 
razmerij, lepote in mode, vprašanj 
o zdravju in novic iz zvezdniške-
ga sveta … pravzaprav vsega, kar 
zanima cosmopolitanke, ki rade 
živijo v slogu znane izjave ‘Pridne 
punce pridejo v nebesa, poredne 
pa povsod’.

COSmOpOlITaN
ni samo revija! Vedno več privrženk se nam 

vsako leto pridruži
na že tradicionalnem

Teku	v	peTkah.
V letu 2013 pa načrtujemo izbor

COSmOpOlITaN	
NOvINarke

in
COSmOpOlITaN	

maNekeNke.

Polnost življenjskih
doživljajev dosežemo

prav z uživanjem
v malenkostih. Do

vsakega cilja v življenju
vodi mnogo majhnih

korakov.


