
E L L E
najbolje prodajana modna revija na svetu

Ženstvena,
stiLsKa, navdiHujoČa
Namenjena je pozitivno mislečim, 
optimistiČnim in modno 
ozavešČenim ŽensKam, ki 
same odločajo o svojih življenjskih ciljih. 
Predstavlja novosti s pomočjo trendov v 
modi in Lepoti ter izraža stanje 
duha, ki povzema sodobno žensko, z njo 
deli ideale in jo navdušuje.

revija
v tisKani in
eLeKtronsKi
izdaji
Izide
vsak drugi petek
v mesecu. 
Več o elektronski izdaji 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. Elle je prisotna na 
Facebooku, Twitterju, Instagramu in Pinterestu.



Branost
doseg  31.800

tiskana naklada  6.000

bralci na revijo (RPC)  11

število bralnih dni  2,1 
Vir: Valicon, NRB, 2012: interni podatki AML

demografija
povprečna starost  30 Let
ciljna ckupina  žeNske 18 - 37 LeT
moški 9,1 %
ženske 90,9 %
izobrazba: 20 % štiriLetna srednja šoLa
 48 % šoLajoČi
 16 % visoKa šoLa aLi  veČ 
delovna aktivnost: 34 % zaposLeni (redno, Honorarno, pomagajoČi)
 22 % srednješoLci
 18 % študentje 
mesečni dohodek gospodinjstva: 18 % srednji
 11 % srednje visoK
 12 % zeLo visoK 

Vir: Valicon, NRB, 2012

staLišČa BraLcev
•	 Rad/a	preizkusim	nove	pijače.	(indeks	116)
•	 Kadar	grem	ven,	želim	izgledati	elegantno.	(indeks	112)
•	 Všeč	mi	je	ideja	o	potovanjih	v	tujino.	(indeks	134)
•	 Vsako	sezono	kupim	nekaj	novih	oblačil.	(indeks	135)
•	 Veliko	denarja	porabim	za	osebno	kozmetiko.	(indeks	414)
•	 Resnično	uživam	v	vsakršnem	nakupovanju.	(indeks	209)
•	 Rad/a	jem	tujo	hrano.	(indeks	148)
 Vir: Mediana, TGI, II2012/I2013



 2/1	 	 (450	×	300	mm)	 4.500 EUR 3.800 EUR

 1/1		–	4.	stran	ovitka	(zadnja	stran	revije)	 4.300 EUR 3.700 EUR

 1/1	–	3.	stran	ovitka	 	 3.200 EUR 2.900 EUR

 2/1		–	2.	stran	ovitka	in	3.	notranja	stran	 6.100 EUR 5.400 EUR

 1/3	pokončno	 (73	×	300	mm)	 1.200 EUR

 1/3	 ležeče	 (225	×	98	mm)	 1.200 EUR

 1/2	pokončno	 (111	×	300	mm)	 1.800 EUR 1.500 EUR

 1/2	 ležeče	 (225	×	148	mm)	 1.800 EUR 1.500 EUR

Notranje strani (format v mm, treba je dodati 5 mm dodatka na vsaki strani)

Ovitek (format v mm, treba je dodati 5 mm dodatka na vsaki strani)

Pomembno!
Oddaja materialov 14 dni pred izidom.

 1/1	 	 (225	×	300	mm)	 2.800 EUR 2.300 EUR

E L L E
DECORATION



odgovorna urednica:
barbara.sekirnik@adriamedia.si

urednica mode in Lepote:
petra.windschnurer@adriamedia.si

freKvenca: mesečnik
trŽenje:

mirjana.soskic@adriamedia.si
teL.: 01 3000 787
gsm:		051	681	132
spLetna stran:

www.elle.si

»moda zBLedi, 
sLog pa je veČen.«
Yves saint Laurent

Dogodek: 
fasHion WeeK

Priloge:
eLLe decoration
izide aprila in novembra 2014

modni trendi
izidejo februarja in septembra 2014

fasHion WeeK
dvakrat letno
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