
Življenje 
je najbolj 
zanimiva šola 
za tistega, ki se 
je pripravljen 
učiti.
Sensa je revija, ki ponuja odgovor 
na najpomembnejše vprašanje 
za vse nas: Kako živeti srečnejše? 
Ne obljublja gradov v oblakih, 
temveč ponuja branje, ki nas na-
peljuje k temu, da se ustavimo, 
globoko vdihnemo in razmislimo 
o sebi. Prispevki o zdravju, lepoti, 
duhovnosti, psihologiji, wellnessu 
in še marsičem so opremljeni s fo-
tografijami in oblikami, ki pomirja-
jo čute in upravičujejo poslanstvo 
Sense – izboljšati kakovost življe-
nja na vseh področjih. 

Pomembno!
Oddaja materialov 14 dni pred izidom.

Dogodki
SENSA

VIKENDI
v okviru katerih se udeleženci prepustijo 
predavanjem in delavnicam različnih 

Sensinih strokovnjakov.

Svet ni nič drugega kot veliko ogledalo, 
ki odseva naša občutja.

Če smo dobronamerni, ljubeznivi in pozi-
tivni, nam svet to vrača.

Urednica:
vesna.fister@adriamedia.si
Frekvenca:
tromesečnik
Trženje:
polona.klancnik@adriamedia.si
Tel.: 01 3000 717
Gsm: 051 681 143

Splošni podatki:
doseg 0,6 % (9.700)
povprečna tiskana naklada 6.650
bralci na revijo (RPC) 2
povprečna starost bralca 37 let
CPT 206,2 €
Vir: Valicon, NRB, 2012; interni podatki AML

Glavne ciljne skupine:
moški: 0 % ženske: 100 %
ženske 25–48 let: 1,7 % (5.400)
izobrazba:  štiriletna srednja šola, visoka šola ali več,  
  šolajoči
delovna aktivnost: zaposleni (redno, honorarno, pomagajoči)
mesečni dohodek
gospodinjstva: srednje visok
Vir: Valicon, NRB, 2012

 1/1 – 3. stran ovitka  2.300 EUR

 1/1 – 2. stran ovitka  2.500 EUR

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

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

  2/1  (426 × 275 mm) 3.200 EUR

  1/4 pokončen kvadrat (106,5 × 137,5 mm) 700 EUR

  1/6 pokončen kvadrat (71 × 138 mm) 520 EUR

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

  1/3 pokončno (71 × 275 mm) 800 EUR

  1/3 ležeče (213 × 91,5 mm) 800 EUR

  1/2 pokončno (106,5 × 275 mm) 1.200 EUR

  1/2 ležeče (213 × 137,5 mm) 1.200 EUR

  1/1  (213 × 275 mm) 2.000 EUR

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

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

Spletna stran:
www.sensa.si

Revija v tiskani in elektronski izdaji
Izide prvi petek v marcu, juniju,
septembru in decembru. 
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