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

Za vse hitrosti

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 vzdrževanjem vozil in s prometno varnostjo.
Odgovorni urednik: Dušan Lukič
E-pošta: dusan.lukic@adriamedia.si
Urednik avtomobilizma: Tomaž Porekar
E-pošta: tomaz.porekar@adriamedia.si
Izvršni urednik: Aljoša Mrak
E-pošta: aljosa.mrak@adriamedia.si
Frekvenca: štirinajstdnevnik

Revija v tiskani izdaji in digitalni obliki
Izide vsak drugi četrtek.
(vsak drugi teden)

Splošni podatki
doseg:
povprečna tiskana naklada:
bralci na revijo (RPC):
povprečna starost bralca:
CPT:

3,5 % (59.719)
5.300
17
37 let
34,1 €

Vir: Ipsos, MediaPuls, 2014; interni podatki AML

Ciljne skupine

moški: 81,7 %
moški 16–60 let:
izobrazba:
delovna aktivnost:
osebni mesečni dohodek:

ženske: 18,3 %
6,2 % (35.373)
osnovna šola, štiriletna srednja, poklicna šola
zaposleni, srednješolci, študentje, upokojenci
srednji, srednje visok

Revija v digitalni obliki
iOS, Android

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)
(190 × 124 mm/na format)

1/2 ležeče

(210 × 140 mm)

(90 × 245 mm/na format)

www.avto-magazin.si

Družbeni mediji

peter.kavcic@adriamedia.si

Avto magazin

(105 × 280 mm)

(190 × 83 mm/na format)

1/3 ležeče

(210 × 93 mm)

(60 × 249 mm/na format)

Pomembno!
Oddaja materialov 8 dni pred izidom.

1.200 EUR
1.200 EUR
800 EUR

1/4 ležeče

(210 × 70 mm)

700 EUR

1/4 pokončno

(91 × 126 mm)

700 EUR

Dogodki

avtomagazinsi

2.000 EUR

800 EUR

MOTO KATALOG (spomladi)
AVTO KATALOG (jeseni)

@AvtomagazinSi

3.200 EUR

(70 × 280 mm)

1/3 pokončno

Posebni izdaji

Spletna stran

Avto magazin
Tel.: 01 3000 770
Gsm: 041 863 943

1/1 – 2. stran ovitka		

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

www.adriamedia.si/trafika

Trženje revije

3.500 EUR

1/2 pokončno

Vir: Ipsos, MediaPuls, 2014

Peter Kavčič

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

KARTING POKAL
DRIFT POKAL
4x4 IZZIV
Bruto cena oglasnega prostora je enaka ceni redne številke
Avto magazina.

