
Tednik
z največ
vsebine. 
Revija Story je zaupnica slavnih. Znani in 

uspešni Slovenci ji zaupajo svoje vesele in 
pretresljive življenjske zgodbe, delijo svoje 

vzpone in padce ter razkrivajo načrte za prihodnost. 
Je tednik z najbogatejšo vsebino, saj poleg intervjujev, 
zgodb in novic iz sveta slavnih ponuja tudi najnovejše 
modne in lepotne trende in vas popelje na rdeče pre-
proge doma in po svetu.

Revija
v tiskani in
elektronski
izdaji
Izide
vsak četrtek.
Spremljajte nas
tudi na

http://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. Story je preko govori.se 
prisotna na Facebooku in Twitterju.



Branost
doseg 48.303
tiskana naklada 10.500
bralci na revijo (RPC) 7
Vir: Ipsos, MediaPuls, 2014; interni podatki AML

Demografija
povprečna starost 37 leT
ciljna skupina ženske 24 - 50 LET
moški 25,6 %
ženske 74,4 %
izobrazba: 38 % štiriletna srednja šola

 16 % poklicna šola

 23 % visoka šola ali več

delovna aktivnost: 42 % zaposleni

 29 % srednješolci, študentje

mesečni osebni dohodek: 17 % srednji

 20 % srednje visok

 11 % visok

Vir: Ipsos, MediaPuls, 2014

stališča Bralcev 
Nega obraza je nekaj, kar upraviči vložen denar. (indeks 171)

Pomembno se mi zdi, da izgledam privlačen/-a. (indeks 129)

Kozmetične izdelke uporabljam, da bi dosegel/-a privlačen zunanji videz. (indeks 177)

Zanimajo me osebne zgodbe slavnih ljudi. (indeks 271)

V prostem času izvajam jogo, meditacojo. (indeks 128)

Oglasi me obveščajo o novih izdelkih. (indeks 110)
Vir: Ipsos, BrandPuls, 2014



Pomembno!
Oddaja materialov 10 dni pred izidom.

 (210 × 143 mm/na format) 
 1/2	 ležeče	 (220	×	148	mm)	 1.500 EUR

 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

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

 1/1	–	2.	stran	ovitka	 	 3.200 EUR

 
 1/1	 	 (220	×	300	mm)	 2.600 EUR

  
 2/1	 	 (440	×	300	mm)	 4.200 EUR

 (66 × 290 mm/na format) 
 1/3	pokončno	 (71	×	300	mm)	 1.100 EUR

 (210 × 93 mm/na format) 
 1/3	 ležeče	 (220	×	98	mm)	 1.100 EUR

 (103 × 290 mm/na format) 
 1/2	pokončno	 (108	×	300	mm)	 1.500 EUR

 (430 × 93 mm/na format) 
 2	×	1/3	ležeča	 (440	×	98	mm)	 2.300 EUR

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



Goro bo 
premaknil 
le tisti, ki je 
v začetku 
premikal 
kamenčke.

Kitajska modrost

Odgovorna urednica:
ilona.penzes@adriamedia.si

Urednica mode in lepote:
spela.jambrek@adriamedia.si

Frekvenca:
tednik

Trženje:
mirjana.soskic@adriamedia.si

Tel.: 01 3000 787

Gsm: 051 681 132

Spletna stran: www.govori.se

Priloge:
Aktivni
Junior

Šolska priloga

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


