
V zavetju doma je lepo
Revija Lisa Moje stanovanje vas razveseljuje s kopico 
idej za vaš dom. Modni trendi s področja opremljanja 
in renoviranja bodo vašemu domu vdahnili povsem 
nov sijaj. Prostor pa lahko spremenite že samo z 
dodatki. V reviji veliko najdejo zase tudi tisti bolj 
spretni, saj v njej ne manjka kreativnih idej.

Revija v tiskani izdaji
Izide drugi petek v mesecu.
Spremljajte jo tudi na

www.lisa.si/stanovanje/



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. Lisa Moje Stanovanje 

je prisotna na Facebooku Lisa.si in Twitterju.



Branost
doseg 30.901

tiskana naklada	 8.000

bralci na revijo	(RPC)	 7	
Vir: Ipsos, MediaPuls, 2014; interni podatki AML

Demografija

povprečna starost	 42	let

ciljna skupina ženske	31	-	52	LET

moški	 22,3	%

ženske	 77,7	%

izobrazba: 43	% štiriletna srednja šola

 29	% visoka šola ali več

delovna aktivnost: 56	% zaposleni

 18	% upokojenci 

mesečni osebni dohodek: 22	% srednji

 24	% srednje visok

 18	% visok

Vir: Ipsos, MediaPuls, 2014

Stališča bralcev 
Svoj dom z veseljem dekoriram z majhnimi stvarmi. (indeks 149)

Želim si, da izbrano dekoriran in olepšan dom na moje prijatelje in znance naredi vtis. (indeks 126)

V prostem času vrtnarim in vzgajam rastline. (indeks 116)

Rad-a preizkušam nove kuharske recepte. (indeks 172)

Ko nakupujem, si privoščim izdelke z visoko kvaliteto. (indeks 151)

Ko pride na trg nov izdelek, ga rad-a preizkusim. (indeks 164)
Vir: Ipsos, BrandPuls, 2014



Pomembno!
Oddaja materialov 14 dni pred izidom.

 (68 × 277 mm/na format) 
 1/3	pokončno	 (73	×	287	mm)	 770 EUR

 (210 × 90 mm/na format) 
 1/3	 ležeče	 (220	×95	mm)	 770 EUR

 (103 × 277 mm/na format) 
 1/2	pokončno	 (108	×	287	mm)	 1.100 EUR

 (210 × 137 mm/na format) 
 1/2	 ležeče	 (220	×	142	mm)	 1.100 EUR

	1/1	 	 (220	×	287	mm)	 1.900 EUR

 2/1	 	 (440	×	287	mm)	 3.100 EUR

 1/1		–	4.	stran	ovitka	(zadnja	stran	revije)	 2.900 EUR

 1/1	–	3.	stran	ovitka	 	 2.200 EUR

 2/1		–	2.	stran	ovitka	in	3.	notranja	stran	 3.300 EUR

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

 1/1	–	2.	stran	ovitka	 	 2.400 EUR

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



Odgovorn urednica:
sandra.bratusa@adriamedia.si

Frekvenca:
mesečnik

Trženje:
zora.perusko@adriamedia.si

Tel.: 01 3000 632
Gsm: 051 681 139

Spletna stran:
www.lisa.si/stanovanje/

Najbolje je dati vse od sebe, nato 
pa dvigniti roke in se prepustiti. 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


