
Dogodka
Tek v petkah

Cosmo ski opening

Priloge
Lepota in stil

Cosmo koledarček
Nakupovalni vodnik

Izbor
Cosmo novinarka

Cosmo dekle z naslovnice

Odgovorna urednica:
manca.campa@adriamedia.si
Urednica mode:
maja.mozic@adriamedia.si
Urednica lepote:
katja.jakopovic@adriamedia.si
Frekvenca:
mesečnik
Trženje:
sasa.bokavsek@adriamedia.si
Tel.: 01 3000 795
Gsm: 051 681 131

Splošni podatki:
doseg 3,8 % (65.700)
povprečna tiskana naklada 14.167
bralci na revijo (RPC) 8
povprečna starost bralca 28 let
CPT 50,2 €
Vir: Valicon, NRB, 2012; interni podatki AML

Glavne ciljne skupine:
ženske: 85,8 % moški: 14,2 %
ženske 16–24 let: 31,6 % (30.800) 
moški 16–33 let: 2,4 % (5.300)
izobrazba:  šolajoči, štiriletna srednja, poklicna, visoka  
  šola ali več
delovna aktivnost: zaposleni (redno, honorarno, pomagajoči),  
  študentje, srednješolci
mesečni dohodek
gospodinjstva: srednji, srednje visok, visok in zelo visok
Vir: Valicon, NRB, 2012

Najboljša, kot 
si lahko
Revija je priročnik, v katerem bral-
ke in bralci najdejo najnovejše 
trende in vsebine, iz katerih črpajo 
navdih za življenje. Brez dlake na 
jeziku spregovori o najbolj kočlji-
vih vidikih medsebojnih odnosov 
in seksu, ponuja lepotne in modne 
smernice ter s praktičnimi nasveti 
za vsakdanje življenje sodobne 
mlade ženske in kontaktnimi ru-
brikami uteleša duh današnjega 
časa.

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

Spletna stran:
www.cosmopolitan.si

Revija v tiskani in elektronski izdaji
Izide vsak zadnji četrtek v mesecu.

Družbeni mediji

 Cosmopolitan Slovenija

 @cosmopolitansi

 cosmopolitansi

Pomembno!
Oddaja materialov 14 dni pred izidom.

  2/1  (420 × 280 mm) 5.300 EUR

  1/1  – 4. stran ovitka (zadnja stran revije) 5.100 EUR

 1/1 – 3. stran ovitka  3.800 EUR

  2/1  – 2. stran ovitka in 3. notranja stran 7.200 EUR

 (54 × 238,5 mm/na format) 
  1/3 pokončno (64 × 280 mm) 1.380 EUR

 (175 × 78 mm/na format) 
  1/3 ležeče (210 × 78 mm) 1.380 EUR

 (84,5× 238,5 mm/na format) 
  1/2 pokončno (99,5 × 280 mm) 2.100 EUR

 (175 × 120 mm/na format) 
  1/2 ležeče (210 × 132 mm) 2.100 EUR

  1/1  (210 × 280 mm) 3.300 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)

Trženje revije
Cosmopolitan:

sasa.bokavsek@adriamedia.si 
Tel.: 01 3000 795
Gsm: 051 681 131

Saša Bokavšek


