
je vse,
  kar moške 
zabava
Hedonisti spremljajo zanimive članke o hrani, 
športnih avtomobilih, predolgih jahtah in potovanjih 
po vsem svetu. In kajpada ženskah. Domačih in tujih, 
razgaljenih in čudovitih. Kot je čudovito življenje.
Svetovno poznana in uveljavljena revija poleg 
privlačnih fotografij, ponuja tudi kakovostno branje, 
pri čemer so prav gotovo omembe vredni odmevni 
intervjuji z uspešnimi in zanimivimi predstavniki 
moškega spola.
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Revija
v tiskani izdaji
Izide
vsak drugi petek
v mesecu.
Spremljajte nas tudi na

www.playboy.si



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. Playboy 
je prisoten na Facebooku in Twitterju.



Branost
doseg   25.400

tiskana naklada   5.800

bralci na revijo (RPC)   9

število bralnih dni   1,4 
Vir: Valicon, NRB, 2012: interni podatki AML

Demografija
povprečna starost   33 let

ciljna skupina   moški 18 - 42 LET

moški 71,8 %

ženske 28,2 %

izobrazba: 38 % štiriletna srednja šola

 23 % šolajoči

 24 % poklicna šola 
delovna aktivnost: 56 % zaposleni (redno, honorarno, pomagajoči)

 13 % študentje 
mesečni dohodek gospodinjstva: 19 % srednji

 22 % srednje visok
Vir: Valicon, NRB, 2012

staLiŠČa BraLCeV
• Rad poizkusim nove pijače. (indeks 185)
• Rad sledim modnim trendom. (indeks 164)
• Všeč mi je ideja o potovanjih v tujino. (indeks 135)
• Mislim, da me zanima umetnost. (indeks 156)
• Vsako sezono kupim nekaj novih oblačil. (indeks 141)
• Rad imam kvalitetne stvari. (indeks 108)
• Rad vozim hitro. (indeks 180)

 Vir: Mediana, TGI, II2012/I2013



 2/1	 	 (420	×	280	mm)	 3.500 EUR

 1/1		–	4.	stran	ovitka	(zadnja	stran	revije)	 2.900 EUR

 1/1	–	3.	stran	ovitka	 	 2.400 EUR

 2/1		–	2.	stran	ovitka	in	3.	notranja	stran	 3.600 EUR

 1/3	pokončno	 (70	×	280	mm)	 860 EUR

 1/3	 ležeče	 (210	×	93	mm)	 860 EUR

 1/2	pokončno	 (100	×	280	mm)	 1.200 EUR

 1/2	 ležeče	 (210	×	140	mm)	 1.200 EUR

	1/1	 	 (210	×	280	mm)	 2.200 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	 	 2.700 EUR

Pomembno!
Oddaja materialov 14 dni pred izidom.



Več ljudi poznamo, več 
neprecenljivega znanja 
dobimo.
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Glavni in odgovorni urednik:
borut.omerzel@adriamedia.si

Pomočnik urednika:
tomaz.kotnik@adriamedia.si

Frekvenca:
mesečnik

Trženje:
uros.jakopic@adriamedia.si

Tel.: 01 3000 770
Gsm: 051 681 136

Spletna stran:
www.playboy.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


