
Za ljubiteljske 
vrtnarje
✿ Moj lepi vrt, največja evropska uspešnica za 
ljubiteljske vrtnarje, vsak mesec prinaša veliko 
koristnih informacij o urejanju vrta, vrtnarjenju, 
rožah, travah, sadju in zelenjavi.

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

www.lisa.si/roze-in-vrt/

 vrtMoj lepi   vrtMoj lepi



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. Moj Lepi Vrt je prisoten 

na Facebooku Lisa.si in Twitterju.



Branost
doseg	 56.426
tiskana	naklada 7.800
bralci	na	revijo	(RPC) 12
Vir: Ipsos, MediaPuls, 2014; interni podatki AML

Demografija
povprečna	starost	 49 let
ciljna	skupina	 moški	in	ženske	45 - 60 let
moški	 33,9 %
ženske	 66,1 %
izobrazba:	 38 %	 štiriletna	srednja	šola
	 21 %	 visoka	šola	ali	več
	 17 %	 poklicna	šola
	 20 %	 osnovna	šola

delovna	aktivnost:	 38 %	 zaposleni
	 37 %	 upokojenci	

mesečni	osebni	dohodek:	 29 %	 srednji
	 23 %	 srednje	visok

Vir: Ipsos, MediaPuls, 2014

Stališča bralcev 

Svoj	dom	z	veseljem	dekoriram	z	majhnimi	stvarmi.	(indeks	141)
V	prostem	času	vrtnarim	in	vzgajam	rastline.	(indeks	143)
Rad-a	preizkušam	nove	kuharske	recepte.	(indeks	159)
Pri	kuhanju	zelo	uživam.	(indeks	123)
Na	počitnicah	najbolj	uživam	v	lepi	naravni	pokrajini.	(indeks	112)
S	svojim	načinom	življenja	želim	zaščititi	svoje	zdravje.	(indeks	133)
Vir: Ipsos, BrandPuls, 2014



Pomembno!
Oddaja materialov 14 dni pred izidom.

 2/1	 	 (420	×	274	mm)	 2.000 EUR

 1/1		–	4.	stran	ovitka	(zadnja	stran	revije)	 2.300 EUR

 1/1	–	3.	stran	ovitka	 	 1.600 EUR

 2/1		–	2.	stran	ovitka	in	3.	notranja	stran	 2.200 EUR

 (65 × 264 mm/na format) 
 1/3	pokončno	 (70	×	274	mm)	 660 EUR

 (200 × 86 mm/na format) 
 1/3	 ležeče	 (210	×	91	mm)	 660 EUR

 (98 × 264 mm/na format) 
 1/2	pokončno	 (103	×	274	mm)	 900 EUR

 (200 × 130 mm/na format) 
 1/2	 ležeče	 (210	×	135	mm)	 900 EUR

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

 1/1	–	2.	stran	ovitka	 	 1.700 EUR

 (38 × 264 mm/na format) 
 1/4	pokončno	 (53	×	274	mm)	 440 EUR

 (200 × 63 mm/na format) 
 1/4	 ležeče	 (210	×	68	mm)	 440 EUR

 (200 × 256 mm/na format) 
 1/1	 	 (210	×	274	mm)	 1.400 EUR

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



Odgovorna urednica:

Jasna Milinković
Frekvenca:

mesečnik
Trženje:

zora.perusko@adriamedia.si 
Tel.: 01 3000 632
Gsm: 051 681 139

Spletna stran:

www.lisa.si/roze-in-vrt/

V življenju 
je treba 
tudi malo 
‘zakopati’, 
da bi lahko 
uživali v 
‘rožicah’.

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


