
Polna dobrih idej!

Odgovorna urednica: Tina Lucu
E-pošta: tina.lucu@adriamedia.si
Frekvenca: mesečnik

Revija v tiskani izdaji
Izide četrti petek v mesecu.

Splošni podatki
doseg: 1,6 % (26.764)
povprečna tiskana naklada: 6.500
bralci na revijo (RPC): 7
povprečna starost bralca: 44 let
CPT: 52,3 €
Vir: Ipsos, MediaPlus, 2014; interni podatki AML

Ciljne skupine
ženske: 86,1 % moški: 13,8 %
ženske 30–60 let: 3,3 % (16.833) 
izobrazba: štiriletna srednja šola, poklicna,
 visoka šola ali več
delovna aktivnost: zaposleni, upokojenci
osebni mesečni dohodek: srednji in srednje visok
Vir: Ipsos, MediaPlus, 2014

Polona Klančnik

Trženje revije

Lisa Čarovnija 
okusa

polona.klancnik@adriamedia.si 

Tel.: 01 3000 717
Gsm: 040 730 097

Pomembno!
Oddaja materialov 14 dni pred izidom.

Čarovnija okusa, najslastnejša revija
Revija Čarovnija okusa se vsak mesec igra z vašimi očmi in kuharsko domišljijo, namenjena pa je prav vsem – tako gurma-
nom kot tistim, ki za kuho nimajo ne časa ne prave volje. Za kuharske mojstre in vajence. Revija vsak mesec objavi zanimive 
kulinarične reportaže in intervjuje z vrhunskimi šefi, od našega Bineta Volčiča do priljubljenega Rudolpha van Veena. Izhaja 
od leta 2003.

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

"Upočasnite tempo in vaša čutila bodo lahko odprla vrata užitkom
na vseh področjih vašega življenja."

Tudi v letu 2015 izbiramo
NAJ PIŠKOT

Akcija poteka od oktobra
do decembra.

 2/1	 	 (420	×	300	mm)	 2.400 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

 (63 × 290 mm/na format) 
 1/3	pokončno	 (68	×	300	mm)	 660 EUR

 (200 × 93 mm/na format) 
 1/3	 ležeče	 (210	×	98	mm)	 660 EUR

 (98 × 290 mm/na format) 
 1/2	pokončno	 (103	×	300	mm)	 900 EUR

 (200 × 133 mm/na format) 
 1/2	 ležeče	 (210	×	148	mm)	 900 EUR

 1/1	 	 	 (210	×	300	mm)	 1.400 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

 (45 × 290 mm/na format) 
 1/4	pokončno	 (50	×	300	mm)	 440 EUR

 (98 × 143 mm/na format) 
 1/4	 kvadrat	 (103	×	148	mm)	 440 EUR

Spletna stran
www.lisa.si/recepti

Družbeni mediji

 Lisa.si

 @LisaIdeje


