
Revija v 
tiskani in 
elektronski 
izdaji
Izide
vsak zadnji četrtek v mesecu. 
Spremljajte nas tudi na 

www.adriamedia.si/trafika.

Cosmopolitan je vodilna 

mednarodna revija za 

ženske z več kot 50-letno 

tradicijo. 

Revija je priročnik, v katerem bralke in 

bralci najdejo najnovejše trende in vsebine, 

iz katerih črpajo navdih za življenje. Brez 

dlake na jeziku spregovori o najbolj 

kočljivih vidikih medsebojnih odnosov in 

seksu, ponuja lepotne in modne smernice 

ter s praktičnimi nasveti za vsakdanje 

življenje sodobne mlade ženske in 

kontaktnimi rubrikami uteleša duh 

današnjega časa.



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. Cosmopolitan je prisoten 
na Facebooku in Twitterju ter na Instagramu.



BRanost
doseg  65.700
tiskana naklada  15.500
bralci na revijo (RPC)  8
število bralnih dni  1,8 
Vir: Valicon, NRB, 2012: interni podatki AML

DemogRafija
povprečna starost  28 let
ciljna skupina  ženske 16 - 30 let

moški 14,2 %
ženske 85,8 %
izobrazba: 10 % POklICnA šOlA

 21 % štIRIletnA sRednjA šOlA

 49 % šOlAjOčI

 12 % vIsOkA šOlA AlI  več 
delovna aktivnost: 33 % zAPOslenI (RednO, hOnORARnO, POmAgAjOčI)

 25 % sRednješOlCI

 21 % študentje 
mesečni dohodek gospodinjstva: 15 % sRednjI

 18 % sRednje vIsOk

 7 % vIsOk

 8 % zelO vIsOk 
Vir: Valicon, NRB, 2012

staLiŠČa BRaLCeV
•	 Rada imam nenavadne počitnice. (indeks 129)
•	 veliko denarja porabim za oblačila. (indeks 187)
•	 veliko denarja porabim za osebno kozmetiko. (indeks 195)
•	 ko vidim nov proizvod, ga pogosto kupim. (indeks 161)
•	 Rada izstopam v družbi. (indeks 141)
•	 Rada poizkusim nove pijače. (indeks 146) 
 Vir: Mediana, TGI, II2012/I2013



 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)

Pomembno!
Oddaja materialov 14 dni pred izidom.



Polnost življenjskih doživljajev dosežemo
prav z uživanjem v malenkostih.
do vsakega cilja v življenju vodi mnogo 
majhnih korakov.

DogoDKa
tek v petkah

Cosmo ski opening

PRiLoge
lepota in stil

Cosmo koledarček
nakupovalni vodnik

iZBoR
Cosmo novinarka

Cosmo dekle z 
naslovnice

Odgovorna urednica: manca.campa@adriamedia.si
Urednica mode: maja.mozic@adriamedia.si

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

Trženje: sasa.bokavsek@adriamedia.si
Tel.: 01 3000 795
Gsm: 051 681 131

Spletna stran:
www.cosmopolitan.si

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


