
Razgaljamo
slavne
Revija Nova brez sramu razgalja slavne, 
prva razkriva afere in na zabavah lovi 
žgečkljive trače in bujne dekolteje. 
Vedno polna svežih novic in šokantnih 
paparaco fotografij, ki razkrivajo pravo 
plat zvezdnikov!

Revija
v tiskani
in elektronski
izdaji
Izide
vsak ponedeljek.
Spremljajte nas tudi na
http://www.adriamedia.si/trafika.



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. Nova je preko govori.se 

prisotna na Facebooku in Twitterju.



Branost
doseg 68.560
tiskana naklada 22.500
bralci na revijo (RPC) 4
Vir: Ipsos, MediaPuls, 2014; interni podatki AML

Demografija
povprečna starost 40 let
ciljna skupina ženske 24 - 50 let
moški 28,3 %
ženske 71,7 %
izobrazba: 42 % štiriletna srednja šola
 21 % poklicna šola
 19 % visoka šola ali več

delovna aktivnost: 51 % zaposleni
 16 % srednješolci, študentje
 16 % upokojenci 

mesečni osebni dohodeh: 25 % srednji
 25 % srednje visok
 10 % visok

Vir: Ipsos, MediaPuls, 2014

stališča Bralcev 
Novice iz sveta slavnih vedno pritegnejo mojo pozornost. (indeks 226)
Oglasi me obveščajo o novih izdelkih. (indeks 116)
Z veseljem preživim veliko časa v nakupovalnih središčih. (indeks 178)
V prostem berem revije. (indeks 127)
Najboljši del počitnic je uporaba wellness programa. (indeks 152)
Kreme in mleko za obraz lahko človeku pomagajo pri ohranjanju kvalitete kože. (indeks 141)

Vir: Ipsos, BrandPuls, 2014



Pomembno!
Oddaja materialov 10 dni pred izidom.

 1/1  – 4. stran ovitka (zadnja stran revije) 3.300 EUR

 1/1 – 3. stran ovitka  2.600 EUR

 2/1  – 2. stran ovitka in 3. notranja stran 4.300 EUR

 1/1 – 2. stran ovitka  2.900 EUR

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

 2/1  (420 × 300 mm) 3.800 EUR

	1/1   (210 × 300 mm) 2.400 EUR

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

 (63 × 290 mm/na format) 
 1/3 pokončno (68 × 300 mm) 990 EUR

 (200 × 93 mm/na format) 
 1/3 ležeče (210 × 98 mm) 990 EUR

 (98 × 290 mm/na format) 
 1/2 pokončno (103 × 300 mm) 1.400 EUR

 (200 × 133 mm/na format) 
 1/2 ležeče (210 × 148 mm) 1.400 EUR

 (45 × 290 mm/na format) 
 1/4 pokončno (50 × 300 mm) 770 EUR

 (98 × 143 mm/na format) 
 1/4 kvadrat (103 × 148 mm) 770 EUR



Pokukamo povsod:
v domove, denarnice, 
najraje pa v dekolteje.

Odgovorna urednica:
nina.keder@adriamedia.si

Frekvenca:
tednik
Trženje:

sasa.bokavsek@adriamedia.si
Tel.: 01 3000 795
Gsm: 051 681 131

Spletna stran: www.govori.se

Posebne izdaje
VeLIKONOčNA	KuhINjA	(februar)

LAhKA KuhINjA	(marec)

VeGe IN PReSNA KuhINjA	(april)

POLeTNA KuhINjA IN žAR	(april)

TORTe	(junij)

hOROSKOP	(november)

	BOžIčNA KuhINjA	(november)

PIšKOT	(november)

Bruto cena oglasnega prostora je enaka ceni redne številke

LISA čAROVNIjA OKuSA.

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


