Avto magazin je najbolj strokovna in
aktualna slovenska avtomobilistična in
motociklistična revija. Natančni in
neodvisni testi novih avtomobilov in
motociklov, poročila z mednarodnih
predstavitev avtomobilskih novosti,
primerjalni testi, ekskluzivne napovedi
modelov, ki jih tovarne šele skrivaj
pripravljajo, so le del bogate vsebine,
ki jo izkušena in strokovna ekipa že
leta pripravlja vsaka dva tedna. Naši
novinarji in uredniki so člani žirij za
evropski in slovenski avto leta ter še
številnih drugih mednarodnih
avtomobilističnih žirij. V Avto
magazinu seveda najdete tudi teme,
povezane z motociklizmom in
prometno varnostjo.

Revija v
tiskani in
elektronski
izdaji
Izide
vsak drugi četrtek
(vsake dva tedna).
Revija v digitalni obliki

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. Avto magazin je prisoten
na Facebooku, Twitterju in Instagramu.

Branost
doseg

58.719

tiskana naklada

5.300

bralci na revijo (RPC)

17

Vir: Ipsos, MediaPuls, 2014; interni podatki AML

Demografija
povprečna starost

37 let

ciljna skupina

moški 16 - 60 LET

moški

81,7 %

ženske

18,3 %

izobrazba:

36 %

štiriletna srednja šola

19 %

visoka šola ali več

21 %

poklicna šola

42 %

zaposleni

27 %

študentje, srednješolci

18 %

upokojenci

14 %

srednji

25 %

srednje visok

12 %

visok

delovna aktivnost:

mesečni osebni dohodek:

Vir: Ipsos, MediaPuls, 2014

Stališča bralcev
Rally spremljam preko medijev. (indeks 202)
V prostem času gledam šport na TV. (indeks 117)
Z zanimanjem prebiram meni priljubljene rubrike. (indeks 122)
Poskušam slediti napredku novih tehnologij. (indeks 131)
Zanesljivost je najpomembnejša lastnost pri nakupu avtomobila. (indeks 126)
V prostem času potujem v tujino. (indeks 114)
Vir: Ipsos, BrandPuls, 2014

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

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

3.500 EUR

1/1 – 2. stran ovitka		

2.500 EUR

1/1 – 3. stran ovitka		

2.300 EUR

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

3.000 EUR

Notranje strani (format v mm, treba je dodati 3 mm dodatka na vsaki strani za porezavo)
2/1		

(420 × 280 mm)

1/1		

(210 × 280 mm)

1/2 ležeče
1/2 pokončno
1/3 ležeče

(190 × 124 mm/na format)

(210 × 140 mm)

(90 × 245 mm/na format)

(105 × 280 mm)

(190 × 83 mm/na format)

(210 × 93 mm)

(60 × 249 mm/na format)

3.200 EUR
2.000 EUR
1.200 EUR
1.200 EUR
800 EUR

(70 × 280 mm)

800 EUR

1/4 ležeče

(210 × 70 mm)

700 EUR

1/4 pokončno

(91 × 126 mm)

700 EUR

1/3 pokončno

Pomembno!
Oddaja materialov 8 dni pred izidom.

Odgovorni urednik:
dusan.lukic@adriamedia.si
Urednik avtomobilizma:
tomaz.porekar@adriamedia.si
Izvršni urednik:
aljosa.mrak@adriamedia.si
Frekvenca: : štirinajstdnevnik
Trženje: peter.kavcic@adriamedia.si
Tel.: 01 3000 770
Gsm: 041 863 943
Internet:
www.avto-magazin.si

V letu 2015 izidejo tudi:
MOTO KATALOG (spomladi),
AVTO KATALOG (jeseni)

DOGODKI
KARTING POKAL,
DRIFT POKAL,
4X4 IZZIV

Dirkanje je
življenje, vse pred
tem in po tem je
le čakanje.
Steve McQueen
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