
Mirjana Šoškić

Trženje revije
Elle:

mirjana.soskic@adriamedia.si
Tel.: 01 3000 787
Gsm: 051 681 132

Pomembno!
Oddaja materialov 14 dni pred izidom.

Ženstvena, 
stilska, 
navdihujoča
Namenjena je pozitivno mi-
slečim, optimističnim in modno 
ozaveščenim ženskam, ki same 
odločajo o svojih življenjskih 
ciljih. Predstavlja novosti s pomo-
čjo trendov v modi in lepoti ter 
izraža stanje duha, ki povzema 
sodobno žensko, z njo deli ide-
ale in jo navdušuje.

Odgovorna urednica:

barbara.sekirnik@adriamedia.si
Urednica mode in lepote:

petra.windschnurer@adriamedia.si
Frekvenca:

mesečnik
Trženje:

mirjana.soskic@adriamedia.si
Tel.: 01 3000 759
Gsm:  051 681 131

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

Spletna stran:
www.elle.si

Revija v tiskani in elektronski izdaji
Izide vsak drugi petek v mesecu. 

Družbeni mediji

 Elle Slovenija  

 @elleslovenija

 @elleslovenija

 Elle Slovenija

Splošni podatki:
doseg 1,9 % (31.800)
povprečna tiskana naklada 5,133
bralci na revijo (RPC) 11
povprečna starost bralca 30 let
CPT 100 €
Vir: Valicon, NRB, 2012; interni podatki AML

Glavne ciljne skupine:
ženske: 90,9 % moški: 9,1 %
ženske 16–21 let: 15,5 % (11.300) 
ženske 16–36 let: 8,3 % (21.300)
izobrazba:  štiriletna srednja šola, šolajoči, visoka šola ali  
  več
delovna aktivnost: zaposleni (redno, honorarno, pomagajoči),  
  srednješolci, študentje
mesečni dohodek
gospodinjstva: srednji, srednje visok in zelo visok

Vir: Valicon, NRB, 2012

  2/1  (450 × 300 mm) 4.500 EUR 3.800 EUR

  1/1  – 4. stran ovitka (zadnja stran revije) 4.300 EUR 3.700 EUR

 1/1 – 3. stran ovitka  3.200 EUR 2.900 EUR

  2/1  – 2. stran ovitka in 3. notranja stran 6.100 EUR 5.400 EUR

  1/3 pokončno (73 × 300 mm) 1.200 EUR

  1/3 ležeče (225 × 98 mm) 1.200 EUR

  1/2 pokončno (111 × 300 mm) 1.800 EUR 1.500 EUR

  1/2 ležeče (225 × 148 mm) 1.800 EUR 1.500 EUR

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

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

  1/1  (225 × 300 mm) 2.800 EUR 2.300 EUR

Dogodek: 
FASHION WEEK

Priloge:
Elle Decoration

izide aprila in novembra 2014

Modni trendi
izidejo februarja in septembra 

2014

Fashion Week
dvakrat letno

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