
Pomembno!
Oddaja materialov 10 dni pred izidom.

 (220 × 140 mm/na format) 
  1/2 ležeče (230 × 150 mm) 1.500 EUR

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

 1/1 – 3. stran ovitka  3.000 EUR

  2/1  – 2. stran ovitka in 3. notranja stran 5.700 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  3.200 EUR

 (220 × 290 mm/na format) 
  1/1  (230 × 300 mm) 2.600 EUR

 (446 × 287 mm/na format) 
  2/1  (460 × 300 mm) 4.200 EUR

 (66 × 290 mm/na format) 
  1/3 pokončno (76 × 300 mm) 1.100 EUR

 (220 × 95 mm/na format) 
  1/3 ležeče (230 × 100 mm) 1.100 EUR

 (105 × 290 mm/na format) 
  1/2 pokončno (115 × 300 mm) 1.500 EUR

 (450 × 90 mm/na format) 
  2 × 1/3 pokončno (460 × 100 mm) 2.300 EUR

Priloge:
Aktivni

Samostojna priloga Fashion 
Week

Junior
Šolska priloga

Mirjana Šoškić

Trženje revije
Story:

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

Glavna in odgovorna urednica:
ilona.penzes@adriamedia.si
Urednica mode in lepote:
spela.jambrek@adriamedia.si
Frekvenca:
tednik
Trženje:
mirjana.soskic@adriamedia.si
Tel.: 01 3000 787
Gsm: 051 681 132

Tednik 
z največ 
vsebine. 
Revija Story je zaupnica slavnih. 
Znani in uspešni Slovenci ji zau-
pajo svoje vesele in pretresljive 
življenjske zgodbe, delijo svoje 
vzpone in padce ter razkrivajo 
načrte za prihodnost. Je tednik z 
najbogatejšo vsebino, saj poleg 
intervjujev, zgodb in novic iz sve-
ta slavnih ponuja tudi najnovejše 
modne in lepotne trende.

Goro bo premaknil le tisti, ki je v začetku 
premikal kamenčke.

Kitajska modrost

Glavne ciljne skupine:
ženske: 77,3 % moški: 22,7 %
ženske 20–58 let: 3,2 % (17.000) 
izobrazba:  štiriletna srednja, poklicna šola, šolajoči
delovna aktivnost: zaposleni (redno, honorarno, pomagajoči)
  mesečni dohodek
gospodinjstva: srednji, srednje visok in zelo visok

Vir: Valicon, NRB, 2012

Splošni podatki:
doseg 1,7 % (28.600)
povprečna tiskana naklada 9.062
bralci na revijo (RPC) 5
povprečna starost bralca 37 let
CPT 90,9 €
Vir: Valicon, NRB, 2012; interni podatki AML

Spremljajte nas tudi na
www.adriamedia.si/trafika

Spletna stran:
www.govori.se

Revija v tiskani in elektronski izdaji
Izide vsak četrtek. 

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

Družbeni mediji

 Govori.se   

 @govorise


