Ovitek (format v mm, treba je dodati 5 mm dodatka na vsaki strani za porezavo)

V družbi pravih zvezd

Revija Lea vas popelje skozi življenja domačih in tujih zvezdnikov, ki vas spustijo v svoje domovanje, vam razkrijejo vse o
svojem življenju in vam podajo svoje nasvete zdravega življenja. Rada tudi obišče kraljeve dvore, se poveseli na najboljših
zabavah v mestu, za piko na i pa poskrbi tudi Lejina astrologinja Marta, ki razkriva odgovore pomembnih vprašanj slavnih,
ki so zapisani v zvezdah.

Odgovorna urednica: Anja Kontrec
E-pošta: anja.kontrec@adriamedia.si
Urednica mode in lepote: Karin Bizjak
E-pošta: karin.bizjak@adriamedia.si
Frekvenca: tednik

Revija v tiskani izdaji in digitalni obliki
Izide vsako sredo.

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

3,4 % (56.555)
13.000
7
43 let
35,4 €

Vir: Ipsos, MediaPuls, 2014; interni podatki AML

Ciljne skupine

ženske: 78,4 %
ženske 30–60 let:
izobrazba:
delovna aktivnost:
osebni mesečni dohodek:

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

3.500 EUR

1/1 – 2. stran ovitka		

2.500 EUR

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

3.000 EUR

Notranje strani (format v mm, treba je dodati 5 mm dodatka na vsaki strani za porezavo)
2/1		

(420 × 300 mm)

3.200 EUR

1/1			

(210 × 300 mm)

2.000 EUR

1/2 ležeče
moški: 21,6 %
5,3 % (26.793)
štiriletna srednja, poklicna šola, osnovna šola
zaposleni, upokojenci
srednji in srednje visok

Vir: Ipsos, MediaPuls, 2014

1/2 pokončno
1/3 ležeče
1/3 pokončno
1/4 kvadrat
1/4 pokončno

(200 × 133 mm/na format)

(210 × 148 mm)

(98 × 290 mm/na format)

(103 × 300 mm)

(200 × 93 mm/na format)

(210 × 98 mm)

(63 × 290 mm/na format)

(68 × 300 mm)

(98 × 143 mm/na format)

(103 × 148 mm)

(45 × 290 mm/na format)

(50 × 300 mm)

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

Trženje revije

Lea

Spletna stran
www.govori.se

Družbeni mediji

sasa.bokavsek@adriamedia.si

Govori.se

Tel.: 01 3000 795
Gsm: 051 681 131

@govorise

"Ključ do sreče so sanje ... ključ do uspeha je uresničevanje sanj."

Pomembno!
Oddaja materialov 10 dni pred izidom.

1.200 EUR
1.200 EUR
800 EUR
800 EUR
700 EUR
700 EUR

