Najboljše moško
branje
Božanske fotografije lepotic, najnovejših avtomobilov
in motociklov, najokusnejše hrane, najdaljših jaht
in najboljših jadrnic ter hotelov in spajev z vsega
sveta spremlja branje, ki vas s svojim slogom in
pronicljivostjo nikoli ne pusti hladnih. Še posebej
slovijo Playboyevi odmevni intervjuji z znanimi
osebnostmi obeh spolov.

Revija
v tiskani izdaji
Izide
drugi petek
v mesecu.
Spremljajte nas tudi na

www.playboy.si

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. Playboy
je prisoten na Facebooku in Twitterju.

Branost
doseg			
tiskana naklada			
bralci na revijo (RPC)			

30.186
5.800
8

Vir: Ipsos, MediaPuls, 2014; interni podatki AML

Demografija
povprečna starost			

35 let

ciljna skupina			

moški 24 - 44 LET

moški

80,4 %

ženske

19,5 %

izobrazba:

51 %

štiriletna srednja šola

19 %

visoka šola ali več

20 %

poklicna šola

52 %

zaposleni

18 %

študentje

29 %

srednje visok

10 %

visok

10 %

zelo visok

delovna aktivnost:

mesečni osebni dohodek:

Vir: Ipsos, MediaPuls, 2014

STALIŠČA BRALCEV
V prostem času potujem v tujino. (indeks 113)
Poskušam slediti napredku novih tehnologij. (indeks 170)
Ko nakupujem, si privoščim izdelke z visoko kvaliteto. (indeks 151)
Pogosto jem zunaj. (indeks 305)
Veliko pozornosti namenim svojemu zunanjemu videzu. (indeks 166)
Obiskujem koncerte popularne glasbe. (indeks 132)
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

3.600 EUR

1/1 – 2. stran ovitka

2.700 EUR

1/1 – 3. stran ovitka

2.400 EUR

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

2.900 EUR

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

2/1

(420 × 280 mm)

1/1

(210 × 280 mm)

1/2 ležeče

(210 × 140 mm)

1.200 EUR

1/2 pokončno

(100 × 280 mm)

1.200 EUR

2.200 EUR

1/3 ležeče

(210 × 93 mm)

860 EUR

1/3 pokončno

(70 × 280 mm)

860 EUR

Pomembno!
Oddaja materialov 14 dni pred izidom.

Odgovorni urednik:
borut.omerzel@adriamedia.si
Izvršna urednica:
tina.torelli@adriamedia.si
Frekvenca:
mesečnik
Trženje:
uros.jakopic@adriamedia.si
Tel.: 01 3000 770
Gsm: 051 681 136
Spletna stran:
www.playboy.si

DOGODEK
PLAYBOYEVA ZABAVA
PRILOGE
PLAYBOAT
KARVING MAGAZIN
KOLEDAR
URE
PLAYBIKE
GOURMET

Več ljudi poznamo, več
neprecenljivega znanja
dobimo.

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
oglasi@adriamedia.si
trzenje@adriamedia.si

