
Odgovorna urednica: Barbara Kregar
E-pošta: barbara.kregar@adriamedia.si
Frekvenca: dvomesečnik

Revija v tiskani izdaji in digitalni obliki
Izide tretjo sredo v februarju, aprilu, juniju, avgustu,
oktobru in decembru.

Splošni podatki
povprečna tiskana naklada: 7.000
izid prve številke: 17. 9. 2014
Vir: interni podatki AML

Ciljne skupine
• navdušenci nad zgodovinsko tematiko
• zavzeti starši, ki želijo svojim otrokom ponuditi slikovito spoznavanje preteklosti
• radovedni in znanja željni posamezniki, ki stremijo k intelektualni izobraževalni zabavi

Pomembno!
Oddaja materialov 14 dni pred izidom.

Zgodovinski miti in legende malo drugače!
Nepozabna zgodovina ponuja svežo, energično alternativo akademskemu slogu strokovnih revij in privlačno ter zabavno na novo 
odkriva najbolj vznemirljive zgodbe, ki jih piše zgodovina. Bralci ob branju razmišljajo, kaj bi se zgodilo, če bi se ključni zgodovinski 
dogodki razpletli drugače, se poglabljajo v osupljiva pričevanja izjemnih posameznikov in prek edinstvenih ilustracij spoznavajo raz-
lične kulture, kakršne so bile nekoč in kakršne so postale danes. Vsebino revije smo dodatno popestrili s knjižnimi in filmskimi predlogi, 
ki se navezujejo na tematiko posamezne številke. Prava paša za oči in informacijska poslastica za znanja željne ume vseh generacij.

Saša Bokavšek

Trženje revije

Nepozabna
zgodovina

sasa.bokavsek@adriamedia.si

Tel.: 01 3000 795
Gsm: 051 681 131

"Zgodovina je različica preteklih dogodkov, s katero so se ljudje odločili strinjati."

Napoleon Bonaparte

Revija v digitalni obliki
www.adriamedia.si/trafika

 iOS, Android

Spletna stran
www.nepozabnazgodovina.si

 (210 × 123 mm/na format) 
 1/2	 ležeče	 (220	×	139	mm)	 1.500 EUR

  
 1/3	pokončno	 (63 × 264 mm/na format)	 1.100 EUR

  
 1/3	 ležeče	 (210 × 84 mm/na format)	 1.100 EUR

 (97 × 264 mm/na format) 
 1/2	pokončno	 (106	×	284	mm)	 1.500 EUR

  
 1/4	pokončna	 (97 × 123 mm/na format)	 900 EUR

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

 1/1		–	4.	stran	ovitka	(zadnja	stran	revije)	 3.700 EUR

 1/1	–	3.	stran	ovitka	 	 3.000 EUR

 2/1		–	2.	stran	ovitka	in	3.	notranja	stran	 5.700 EUR

 1/1	–	2.	stran	ovitka	 	 3.200 EUR

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

 (210 × 274 mm/na format) 
 1/1	 	 (220	×	284	mm)	 2.600 EUR

  
 2/1	 	 (440	×	284	mm)	 4.200 EUR


