ELLE
Edinstvena in navdihujoča

Največja modna revija s
45 izdajami po svetu navdihuje
ženske, da raziskujejo in
slavijo svoj slog v vseh
vidikih svojega življenja. Bralcem
prinaša zanimive
teme o modi, lepoti in
življenjskem slogu ter jih
spodbuja, da razvijajo svojo
osebno moč.

Revija
v tiskani in
elektronski
izdaji
Izide
drugi petek
v mesecu.
Več o elektronski izdaji na

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. Elle je prisotna na
Facebooku, Twitterju, Instagramu in Pinterestu.

Branost
doseg		
10.752
tiskana naklada		
6.000
bralci na revijo (RPC)		 3
Vir: Ipsos, MediaPuls, 2014; interni podatki AML

Demografija
povprečna starost		
ciljna ckupina		
moški
9,5 %
ženske
90,5 %
izobrazba:
37 %
39 %
delovna aktivnost:
41 %
34 %
mesečni osebni dohodek:
16 %
14 %
13 %

32 let
ženske 16 - 44 LET

štiriletna srednja šola
visoka šola ali več
zaposleni
študentje
srednje visok
visok
zelo visok

Vir: Ipsos, MediaPuls, 2014

STALIŠČA BRALCEV
Nega obraza je nekaj, kar upraviči vložen denar. (indeks 208)
Raje berem revije kot dnevne časopise. (indeks 207)
Pomembno se mi zdi, da izgledam privlačen/-a. (indeks 168)
Kozmetične izdelke uporabljam, da bi dosegel/-a privlačen zunanji videz. (indeks 253)
Nakupovanje mi pomeni resničen užitek. (indeks 201)
Najboljši del počitnic je uporaba wellness programa. (indeks 257)
Vir: Ipsos, BrandPuls, 2014

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

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

6.100 EUR

5.400 EUR

1/1 – 3. stran ovitka		

3.200 EUR

2.900 EUR

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

4.300 EUR

3.700 EUR

Notranje strani (format v mm, treba je dodati 5 mm dodatka na vsaki strani za porezavo)
2/1

(450 × 300 mm)

4.500 EUR

3.800 EUR

1/1

(225 × 300 mm)

2.800 EUR

2.300 EUR

1/2 ležeče

(225 × 148 mm)

1.800 EUR

1.500 EUR

1/2 pokončno

(111 × 300 mm)

1.800 EUR

1.500 EUR

1/3 ležeče

(225 × 98 mm)

1.200 EUR

1/3 pokončno

(73 × 300 mm)

1.200 EUR

Pomembno!
Oddaja materialov 14 dni pred izidom.

Odgovorna urednica:
barbara.sekirnik@adriamedia.si
Urednica mode in lepote:
petra.windschnurer@adriamedia.si
Frekvenca: mesečnik
Trženje:
mirjana.soskic@adriamedia.si
Tel.: 01 3000 787
Gsm: 051 681 132
Spletna stran:
www.elle.si

Dogodek:
Elle Style Awards
Priloge:
Elle Decoration
izide aprila in novembra 2015
Modni trendi
izidejo februarja in septembra 2015

»Moda zbledi,
slog pa je večen.«
Yves Saint Laurent
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