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

Najbolj prodajana ženska revija na svetu

Cosmopolitan je revija za inteligentna, zabavna in neustrašna dekleta, ki od življenja pričakujejo veliko. Želijo biti urejena,
slediti zadnjim modnim in lepotnim smernicam, imeti dobro kariero, družino, Cosmo pa jim kot najboljša prijateljica pokaže, da
imajo v življenju lahko čisto vse, česar si zaželijo. Revija se odgovorno in hkrati zabavno loti čisto vsake teme, ki je zanimiva za
sodobno žensko, poleg revije pa lahko bralke spremljajo Cosmopolitan tudi na prenovljeni spletni strani in v družabnih medijih.

Odgovorna urednica: Manca Čampa Pavlin
E-pošta: manca.campa@adriamedia.si
Pomočnica urednice in urednica lepote: Katja Jakopovič
E-pošta: katja.jakopovic@adriamedia.si
Urednica mode: Maja Možic
E-pošta: maja.mozic@adriamedia.si
Frekvenca: mesečnik

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

7.200 EUR

1/1 – 3. stran ovitka

3.800 EUR

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

5.100 EUR

Revija v tiskani izdaji in digitalni obliki
Izide zadnji četrtek v mesecu.

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

5,8 % (96.783)
15.500
8
29 let
34,1 €

Notranje strani (format v mm, treba je dodati 3 mm dodatka na vsaki strani za porezavo)
2/1

(420 × 280 mm)

5.300 EUR

1/1

(210 × 280 mm)

3.300 EUR

Vir: Ipsos, MediaPlus, 2014; interni podatki AML

Ciljne skupine
ženske: 85,9 %
ženske 16–34 let:
izobrazba:

delovna aktivnost:
osebni mesečni dohodek:

moški: 14,1 %
24,5 % (51.264)
osnovna šola, štiriletna srednja,
visoka šola ali več
zaposleni, študentje, srednješolci
srednji, srednje visok

(175 × 120 mm/na format)

1/2 ležeče

(210 × 132 mm)

(84× 238 mm/na format)

1/2 pokončno

(99 × 280 mm)

Vir: Ipsos, MediaPuls, 2014

(175 × 78 mm/na format)

1/3 ležeče

(210 × 78 mm)

(54 × 238 mm/na format)

1/3 pokončno

(64 × 280 mm)

Revija v digitalni obliki
www.adriamedia.si/trafika
iOS, Android
Saša Bokavšek

Trženje revije

Cosmopolitan
sasa.bokavsek@adriamedia.si
Tel.: 01 3000 795
Gsm: 051 681 131

Dogodki

Spletna stran

Cosmo ski opening
Tek v petkah
Druženje z bralkami

www.cosmopolitan.si

Družbeni mediji
Cosmopolitan Slovenija

Priloge

Lepota & Stil (2 x na leto), Cosmo letni koledarček, Seksi in zdrava,
Karierna priloga, Cosmo poletni koledarček, Astrološka priloga

@cosmopolitansi

Izbora

cosmopolitansi
Pomembno!
Oddaja materialov 14 dni pred izidom.

Hud job
Cosmo dekle z naslovnice

2.100 EUR
2.100 EUR
1.380 EUR
1.380 EUR

