
Izide
vsako sredo.
Spremljajte
nas tudi na
www.adriamedia.si/trafika.

»V družbi 
pravih zvezd«
Revija Lea vas popelje skozi življenja domačih 
in tujih zvezdnikov, ki vas spustijo v svoje 
domovanje, vam razkrijejo vse o svojem 
življenju in vam podajo svoje nasvete zdravega 
življenja. Rada tudi obišče kraljeve dvore, se 
poveseli na najboljših zabavah v mestu, za piko 
na i pa poskrbi tudi Lejina astrologinja Marta, 
ki razkriva odgovore pomembnih vprašanj 
slavnih, ki so zapisani v zvezdah.

Revija
v tiskani
in elektRonski 
izdaji



Družbeni meDiji
Komunikacija na spletu že dolgo ni več enosmerna, pri čemer so bistveno vlogo odigrali 

prav družbeni mediji. Z uporabniki se pogovarjamo, jih obveščamo in sprašujemo za 
mnenje na različne načine. Lea je prek govori.se prisotna na Facebooku in Twitterju .



Branost
doseg  56.555
tiskana naklada  13.000
bralci na revijo (RPC) 7
Vir: Ipsos, MediaPuls, 2014; interni podatki AML

Demografija

povprečna starost  43 let
ciljna skupina   ženske 30 - 60 LET
moški  21,6 %

ženske  78,4 %

izobrazba:  33 % štiriletna srednja šola
   21 % poklicna šola
   22 % osnovna šola
delovna aktivnost: 40 % zaposleni
   28 % upokojenci
mesečni osebni dohodeh: 31 % srednji
   19 % srednje visok

Vir: Ipsos, MediaPuls, 2014

Stališča bralcev
Novice iz sveta slavnih vedno pritegnejo mojo pozornost. (indeks 267)

S prijatelji pogosto delim najnovejše trače o slavnih ljudeh. (indeks 262)

V prostem času berem revije. (indeks 120)

Pričakujem, da počitniška destinacija ponuja različne možnosti zabave za vso družino. (indeks 111)

Zanimajo me osebne zgodbe slavnih ljudi. (indeks 225)

Ko pride na trg nov izdelek, ga rad-a preizkusim. (indeks 127)
Vir: Ipsos, BrandPuls, 2014



Pomembno!
Oddaja materialov 10 dni pred izidom.

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

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

 1/1 – 2. stran ovitka  2.500 EUR

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

 2/1  (420 × 300 mm) 3.200 EUR

 (63 × 290 mm/na format) 
 1/3 pokončno (68 × 300 mm) 800 EUR

 (200 × 93 mm/na format) 
 1/3 ležeče (210 × 98 mm) 800 EUR

 (98 × 290 mm/na format) 
 1/2 pokončno (103 × 300 mm) 1.200 EUR

 (200 × 133 mm/na format) 
 1/2 ležeče (210 × 148 mm) 1.200 EUR

	1/1   (210 × 300 mm) 2.000 EUR

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

 (45 × 290 mm/na format) 
 1/4 pokončno (50 × 300 mm) 700 EUR

 (98 × 143 mm/na format) 
 1/4 kvadrat (103 × 148 mm) 700 EUR



»Ključ do sreče so sanje ...ključ do 
uspeha je uresničevanje sanj.«

Odgovorna urednica:
anja.kontrec@adriamedia.si

Urednica mode in lepote:
karin.bizjak@adriamedia.si

Frekvenca:
tednik

Trženje:
sasa.bokavsek@adriamedia.si

Tel.: 01 3000 795
Gsm: 051 681 131

Spletna stran:
www.govori.se

Adria Media Ljubljana,
založništvo in trženje, d. o. o.  

Bleiweisova cesta 30
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

telefon: (01) 3000 700
faks: (01) 3000 715

www.adriamedia.si
oglasi@adriamedia.si
trzenje@adriamedia.si


