
Dirkanje je življenje, vse pred tem in po 
tem je le čakanje.

V letu 2014 izidejo 
tudi:

MOTO KATALOG (spomladi), 
AVTO KATALOG (jeseni)

Dogodki
KARTING POKAL,

DRIFT POKAL

Bruto cena oglasnega prostora je enaka 
ceni redne številke

AVTO MAGAZINA.

Za vse hitrosti
Avtomagazin je najbolj strokovna 
in aktualna slovenska avtomobi-
listična in motociklistična revija. V 
njej najdete najaktualnejše teste 
novih avtomobilov in motociklov, 
prve vtise z mednarodnih predsta-
vitev, primerjalne teste, ekskluzivne 
fotoreportaže z največjih avtomo-
bilskih salonov in razkrivanje mo-
delov, ki jih tovarne šele skrivaj 
pripravljajo. Poleg tega pokriva 
tudi avto-moto šport, tuning in teste 
letnih ter zimskih gum. Revija, ki 
vedno vztraja – v najvišji prestavi!
Za avtomobilske frike, 
poznavalce in nedeljske 
voznike – že od 1967!

Trženje revije
Avto magazin:

peter.kavcic@adriamedia.si 
Tel.: 01 3000 770
Gsm: 041 863 943

Splošni podatki:
doseg 3,5 % (59.200)
povprečna tiskana naklada 4.800
bralci na revijo (RPC) 27
povprečna starost bralca 38 let
CPT 33,8 €
Vir: Valicon, NRB, 2012; interni podatki AML

Glavne ciljne skupine:
moški: 86 % ženske: 14 %
moški 14–54 let: 7,4 % (41.100)
izobrazba:  štiriletna srednja, poklicna šola, šolajoči
delovna aktivnost: zaposleni (redno, honorarno, pomagajoči),  
  srednješolci, študentje, upokojenci
mesečni dohodek
gospodinjstva: srednji, srednje visok in visok
Vir: Valicon, NRB, 2012

Peter Kavčič

Pomembno!
Oddaja materialov 8 dni pred izidom.

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

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

 1/1 – 3. stran ovitka  2.300 EUR

  2/1  (420 × 280 mm) 3.200 EUR

  1/4 ležeče (210 × 70 mm) 700 EUR

  1/4 pokončen kvadrat (91 × 126 mm) 700 EUR

 1/1 – 2. stran ovitka  2.500 EUR

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

 (60 × 249 mm/na format) 
  1/3 pokončno (70 × 280 mm) 800 EUR

 (190 × 83 mm/na format) 
  1/3 ležeče (210 × 93 mm) 800 EUR

 (90 × 245 mm/na format) 
  1/2 pokončno (105 × 280 mm) 1.200 EUR

 (190 × 124,5 mm/na format) 
  1/2 ležeče (210 × 140 mm) 1.200 EUR

  1/1  (210 × 280 mm) 2.000 EUR

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

Glavni urednik:
dusan.lukic@adriamedia.si
Urednik avtomobilizma:
tomaz.porekar@adriamedia.si
Pomočnik urednika:
aljosa.mrak@adriamedia.si
Frekvenca: dvotednik
Trženje: peter.kavcic@adriamedia.si
Tel.: 01 3000 770
Gsm: 041 863 943

Spremljajte nas tudi na
www.adriamedia.si/trafika.

Spletna stran:
www.avto-magazin.si

Revija v tiskani in elektronski izdaji
Izide vsak drugi četrtek v mesecu
(vsake dva tedna).

Družbeni mediji

 Avto magazin

 @AvtomagazinSi


