
Lisa, najboljša ženska revija v 
vašem kraju 
Revija Lisa je vedno polna dobrih in praktičnih idej. 
Je kot sproščena in simpatična prijateljica, ki vam 
dela družbo v vašem domu, saj jo zanima vse, kar 
zanima ženske: kuhanje, moda, lepota, urejanje do-
ma, potovanja, moški, zdravje, prijateljice in dobre 
zgodbe, začinjene z malo nakupovanja in klepe-
tanja. Za Liso pišejo pravi mojstri peresa, kot so pisa-
telji Brina Svit, Vinko Möderndorfer, Feri Lainšček in 
Aksinja Kermauner, odlična avtorja kolumn pa sta 
tudi Boštjan Gorenc Pižama in Ana Marija Mitič. Na-
slovnico vsak teden popestrijo nasmehi dam z vseh 
koncev Slovenije – portretiramo jih posebej za Liso. 
Izhaja od leta 2002.

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

Polna dobrih idej!



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. Lisa je prisotna na 

Facebooku in Twitterju.



Branost
doseg 62.052
tiskana naklada 11.000
bralci na revijo (RPC) 8
Vir: Ipsos, MediaPuls 2014; interni podatki AML

Demografija
povprečna starost 43 let
ciljna skupina ženske 34 - 60 let
moški 13,1 %
ženske 86,9 %
izobrazba: 36 % štiriletna srednja šola
 20 % poklicna šola
 22 % visoka šola ali več

delovna aktivnost: 48 % zaposleni
 22 % upokojenci 

mesečni osebni dohodek: 28 % srednji
 21 % srednje visok

Vir: Ipsos, MediaPuls, 2014 

stališča Bralcev 
Pogosto sodelujem v nagradnih igrah, ki jih najdem v časopisih in revijah. (indeks 197) 
Pogosto razmišljam, kako bi preuredil/-a prostor, v katerem živim. (indeks 144)
Zame je najbolj pomembna družinska sreča. (indeks 120)
V prostem času se ukvarjam z ročnimi deli (šivanje, pletenje...). (indeks 156)
Pri kuhanju zelo uživam. (indeks 134)
Uporabljam kupone s popusti, ki jih najdem v dnevnih časopisih. (indeks 120)
Vir: Ipsos, BrandPuls, 2014



Pomembno!
Oddaja materialov 10 dni pred izidom.

 2/1	 	 (420	×	274	mm)	 3.800 EUR

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

 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

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

 1/1	–	2.	stran	ovitka	 	 2.900 EUR

   (200 × 256 mm/na format) 
 1/1	 	 (210	×	274	mm)	 2.400 EUR

 (65 × 264 mm/na format) 
 1/3	pokončno	 (70	×	274	mm)	 990 EUR

 1/4	pokončno	 (95	×	130	mm)	 770 EUR

 (200 × 86 mm/na format) 
 1/3	 ležeče	 (210	×	91	mm)	 990 EUR

 (98 × 264 mm/na format) 
 1/2	pokončno	 (103	×	274	mm)	 1.400 EUR

 (200 × 130 mm/na format) 
 1/2	 ležeče	 (210	×	135	mm)	 1.400 EUR

 (38 × 264 mm/na format) 
 1/4	pokončno	 (53	×	274	mm)	 770 EUR

 (200 × 63 mm/na format) 
 1/4	 ležeče	 (210	×	68	mm)	 770 EUR



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

Priloge
AktIVnI

(april, junij, september in november)

Odgovorna urednica:
tina.lucu@adriamedia.si

namestnica urednice:
suzana.golubov@adriamedia.si

Frekvenca:
tednik
trženje:

polona.klancnik@adriamedia.si
tel.: +386 1 3000 717

Gsm: +386 40 730 097
Spletna stran: www.lisa.si

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
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trzenje@adriamedia.si


