
Izide
vsako sredo.
Spremljajte
nas tudi na
www.adriamedia.si/trafika.

»V družbi 
pravih zvezd«
Revija Lea se je specializirala za 
zasebna življenja znanih. Razkriva, 
kdo so prave zvezde slovenske 
zabavne scene, katere svetijo, katere 
morda ugašajo in kaj se dogaja s 
pozabljenimi.

Revija
v tiskani
in elektRonski 
izdaji



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. Lea je prek govori.se prisotna na Facebooku in Twitterju .



Branost
doseg  41.500
tiskana naklada  13.000
bralci na revijo (RPC) 6
število bralnih dni 1,2
Vir: Valicon, NRB, 2012: interni podatki AML

Demografija

povprečna starost  38 let
ciljna skupina   ženske 31 - 57 LET
moški  18,9 %

ženske  81,1 %

izobrazba:  29 % štiriletna srednja šola
   23 % šolajoči
   23 % poklicna šola
   14 % osnovna šola
delovna aktivnost: 40 % zaposleni (redno, honorarno, pomagajoči)
   21 % upokojenci
mesečni dohodek gospodinjstva: 36 % srednji
   17 % srednje visok

Vir: Valicon, NRB, 2012

Stališča bralcev
•	 Na	počitnicah	želim	le	piti,	jesti	in	ležati	na	soncu.	(indeks	183)
•	 Rad/a	sledim	modnim	trendom.	(indeks	131)
•	 Veliko	denarja	porabim	za	osebno	kozmetiko.	(indeks	258)
•	 Vsako	sezono	kupim	nekaj	novih	oblačil.	(indeks	130)
•	 Resnično	uživam	v	vsakršnem	nakupovanju.	(indeks	178)
•	 Ne	morem	se	upreti	nakupovanju	revij.	(indeks	308)
•	 Zelo	pazim	na	svoje	zdravje.	(indeks	140)		                                              
 
 Vir: Mediana, TGI, II2012/I2013



 1/4	pokončno	 (103	×	148	mm)	 700 EUR

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

 2/1	 	 (420	×	300	mm)	 3.200 EUR

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

 1/3	pokončno	 (70	×	300	mm)	 800 EUR

 1/3	 ležeče	 (210	×	100	mm)	 800 EUR

 1/2	pokončno	 (103	×	300	mm)	 1.200 EUR

 1/2	 ležeče	 (210	×	148	mm)	 1.200 EUR

	1/1	 	 (210	×	300	mm)	 2.000 EUR

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

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

 1/1	–	2.	stran	ovitka	 	 2.500 EUR

 1/4	 ležeča	 (148	×	103	mm)	 700 EUR

Pomembno!
Oddaja materialov 10 dni pred izidom.



DOGODEK
Veselo jabolko
dobrodelna tržnica na kateri
znani Slovenci prodajajo
jabolka	po	1	€	
za jabolko. Izkupiček
je namenjen
v dobrodelne
namene.

Glavna in odgovorna urednica:
ilona.penzes@adriamedia.si

Urednica mode in lepote:
karin.bizjak@adriamedia.si

Frekvenca:
tednik

Trženje:
sasa.bokavsek@adriamedia.si

Tel.: 01 3000 795
Gsm: 051 681 131

Spletna stran:
www.govori.se

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


