
Za vse hitrosti
Avtomagazin je najbolj strokovna in 
aktualna slovenska avtomobilistična in 
motociklistična revija. V njej najdete 
najaktualnejše teste novih 
avtomobilov in motociklov, prve vtise z 
mednarodnih predstavitev, 
primerjalne teste, ekskluzivne 
fotoreportaže z največjih 
avtomobilskih salonov in razkrivanje 
modelov, ki jih tovarne šele skrivaj 
pripravljajo. Poleg tega pokriva tudi 
avto-moto šport, tuning in teste letnih 
ter zimskih gum. Revija, ki vedno 
vztraja – v najvišji prestavi!

Za avtomobilske frike, poznavalce in 
nedeljske voznike – že od 1967!

Revija v 
tiskani in 
elektronski 
izdaji
Izide

vsak drugi četrtek v 

mesecu

(vsake dva tedna).

Spremljajte nas tudi na

www.adriamedia.si/trafika.



Družbeni meDiji
Komunikacija na spletu že dolgo ni več enosmerna, pri čemer so bistveno vlogo odigrali prav družbeni mediji. Z 
uporabniki se pogovarjamo, jih obveščamo in sprašujemo za mnenje na različne načine. Avto magazin je prisoten 

na Facebooku in Twitterju.



Demografija

povprečna starost 38 let

ciljna skupina moški 17 - 54 LET

moški 86 %

ženske 14 %

izobrazba: 26 % štiriletna srednja šola

 19 % šolajoči

 31 % poklicna šola 

delovna aktivnost: 45 % zaposleni (redno, honorarno, pomagajoči)

 7 % študentje 

 7 % srednješolci

 10 % upokojenci 

 mesečni dohodek gospodinjstva: 13 % srednji

 20 % srednje visok

 8 % visok

Vir: Valicon, NRB, 2012

Stališča bralcev

• Všeč mi je ideja o potovanjih v tujino. (indeks 114)
• Avto mora izražati voznikovo osebnost. (indeks 191)
• Zelo pazim na svoje zdravje. (indeks 187)
• Všeč so mi inovativni avtomobili. (indeks 158)
• Rad jem tujo hrano. (indeks 122)
• Pred nakupom pogosto iščem informacije na internetu. (indeks 140)
• Rad kupujem nove naprave in orodja. (indeks 215)                                                            
Vir: Mediana, TGI, II2012/I2013

Branost

doseg 59.200

tiskana naklada 5.300

bralci na revijo (RPC) 27

število bralnih dni 1,5 

Vir: Valicon, NRB, 2012: interni podatki AML



Pomembno!
Oddaja materialov 8 dni pred izidom.

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

 1/1  – 4. stran ovitka (zadnja stran revije) 3.000 EUR

 1/1 – 3. stran ovitka  2.300 EUR

 2/1  (420 × 280 mm) 3.200 EUR

 1/4 ležeče (210 × 70 mm) 700 EUR

	1/4 pokončen kvadrat (91 × 126 mm) 700 EUR

	1/1 – 2. stran ovitka  2.500 EUR

 2/1  – 2. stran ovitka in 3. notranja stran 3.500 EUR

 (60 × 249 mm/na format) 
 1/3 pokončno (70 × 280 mm) 800 EUR

 (190 × 83 mm/na format) 
 1/3 ležeče (210 × 93 mm) 800 EUR

 (90 × 245 mm/na format) 
 1/2 pokončno (105 × 280 mm) 1.200 EUR

 (190 × 124,5 mm/na format) 
 1/2 ležeče (210 × 140 mm) 1.200 EUR

	1/1  (210 × 280 mm) 2.000 EUR

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



Odgovorni urednik:
borut.omerzel@adriamedia.si

Pomočnik urednika:
tomaz.kotnik@adriamedia.si

Frekvenca: : mesečnik

Trženje: peter.kavcic@adriamedia.si

Tel.: 01 3000 770

Gsm: 041 863 943

Internet:
www.avto-magazin.si

POSEBNE IZDAJE
MOTO KATALOG (pomlad),

AVTO KATALOG (jesen) 

DOGODKI
KARTING POKAL,

DRIFT POKAL

Dirkanje je 
življenje, vse 
pred tem in 
po tem je le 
čakanje.

Adria Media Ljubljana,
založništvo in trženje, d. o. o.  

Bleiweisova cesta 30
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

telefon: (01) 3000 700
faks: (01) 3000 715

www.adriamedia.si
oglasi@adriamedia.si
trzenje@adriamedia.si


