
Revija
v tiskani
izdaji
Izide
četrti petek  v mesecu. 
Spremljajte jo tudi na

www.lisa.si/recepti/

»Kuhajte z 
veseljem, pecite 
z ljubeznijo in 
jejte z užitkom«
Zabavna in sladka. Revija, do vrha 
napolnjena z recepti, je namenjena 
tako gurmanom kot tistim, ki za kuho 
nimajo časa. Za kuharske mojstre in 
vajence.



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. Čarovnija okusa je 
prisotna na Facebooku Lisa.si.



Branost
doseg 25.400
tiskana naklada 6.500
bralci na revijo (RPC) 9
število bralnih dni 2,7
Vir: Valicon, NRB, 2012: interni podatki AML

Demografija
povprečna starost  37 let
ciljna skupina  ženske 24 - 50 LET
moški 10,6 %
ženske 89,4 %

izobrazba: 38 %	 štiriletna srednja šola
	 12 %	 šolajoči
	 15 %	 visoka šola ali več
delovna aktivnost: 57 % zaposleni (redno, honorarno,   
  pomagajoči)
mesečni dohodek gospodinjstva: 20 % srednji
	 21 % srednje visok

Vir: Valicon, NRB, 2012

Stališča bralcev
• Resnično uživam v kuhanju. (indeks 148)
• Rad/a poizkusim nove pijače. (indeks 106)
• Rad/a poizkusim novo hrano. (indeks 118)
• Vedno preizkušam nova čistilna sredstva. (indeks 139)
• Pripravljen sem plačati več za ekološko pridelano hrano. (indeks 107)
• Jem veliko slaščic. (indeks 122)
• Vedno sem pozoren na hranilno vrednost prehrane. (indeks 128)
Vir: Mediana, TGI, II2012/I2013



Pomembno!
Oddaja materialov 14 dni pred izidom.

 2/1	 	 (420	×	300	mm)	 2.400 EUR

 1/1		–	4.	stran	ovitka	(zadnja	stran	revije)	 2.300 EUR

 1/1	–	3.	stran	ovitka	 	 1.600 EUR

 2/1		–	2.	stran	ovitka	in	3.	notranja	stran	 2.200 EUR

 (60 × 276,8 mm/na format) 
 1/3	pokončno	 (70	×	300	mm)	 660 EUR

 (190 × 90 mm/na format) 
 1/3	 ležeče	 (210	×	103	mm)	 660 EUR

 (92,5 × 272 mm/na format) 
 1/2	pokončno	 (102,5	×	300	mm)	 900 EUR

 (190 × 133,4 mm/na format) 
 1/2	 ležeče	 (200	×	146,5	mm)	 900 EUR

	1/1	 	 (210	×	300	mm)	 1.400 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)

 1/1	–	2.	stran	ovitka	 	 1.700 EUR

 (44 × 276,8 mm/na format) 
 1/4	pokončno	 (54	×	300	mm)	 440 EUR

 (92,5 × 133,4 mm/na format) 
 1/4	 kvadrat	 (102,5	×	146,5	mm)	 440 EUR



Tudi v letu 2013 izbiramo:

NAJ PIŠKOT
Akcija poteka od oktobra
do decembra.

Urednica:
tina.lucu@adriamedia.si

Frekvenca:
mesečnik

Trženje:
polona.klancnik@adriamedia.si

Tel.: 01 3000 717
Gsm: 051 681 143

Spletna stran:
www.lisa.si/recepti/

Upočasnite tempo in vaša čutila 
bodo lahko odprla vrata užitkom 
na vseh področjih vašega 
življenja.

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


