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

Polna dobrih idej!

Lisa, najboljša ženska revija v vašem kraju

Revija Lisa je vedno polna dobrih in praktičnih idej. Je kot sproščena in simpatična prijateljica, ki vam dela družbo v vašem domu,
saj jo zanima vse, kar zanima ženske: kuhanje, moda, lepota, urejanje doma, potovanja, moški, zdravje, prijateljice in dobre zgodbe, začinjene z malo nakupovanja in klepetanja. Za Liso pišejo pravi mojstri peresa, kot so pisatelji Brina Svit, Vinko Möderndorfer,
Feri Lainšček in Aksinja Kermauner, odlična avtorja kolumn pa sta tudi Boštjan Gorenc - Pižama in Ana Marija Mitić. Naslovnico
vsak teden popestrijo nasmehi dam z vseh koncev Slovenije – portretiramo jih posebej za Liso. Izhaja od leta 2002.
Odgovorna urednica: Tina Lucu
E-pošta: tina.lucu@adriamedia.si
Namestnica urednice: Suzana Golubov
E-pošta: suzana.golubov@adriamedia.si
Frekvenca: tednik
Izide vsak četrtek.

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

3,7 % (62.052)
11.000
8
44 let
38,7 €

Vir: Ipsos, MediaPuls 2014; interni podatki AML

Ciljne skupine

ženske: 86,9 %
ženske 34–60 let:
izobrazba:
delovna aktivnost:
osebni mesečni dohodek:

4.300 EUR

1/1 – 2. stran ovitka

2.900 EUR

1/1 – 3. stran ovitka

2.600 EUR

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

3.300 EUR

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

Revija v tiskani izdaji in digitalni obliki
Splošni podatki

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

2/1

(420 × 274 mm)

			

(200 × 256 mm/na format)

1/1

(210 × 274 mm)

(200 × 130 mm/na format)

1/2 ležeče

(210 × 135 mm)

(98 × 264 mm/na format)

1/2 pokončno
moški: 13,1 %
7,9 % (36.347)
štiriletna srednja, poklicna šola, visoka šola ali več
zaposleni, študentje, upokojenci
srednji in srednje visok

(103 × 274 mm)

(200 × 86 mm/na format)

1/3 ležeče

(210 × 91 mm)

(65 × 264 mm/na format)

1/3 pokončno

3.800 EUR
2.400 EUR
1.400 EUR
1.400 EUR
990 EUR

(70 × 274 mm)

990 EUR

(95 × 130 mm)

770 EUR

Vir: Ipsos, MediaPuls, 2014

1/4 pokončno

(200 × 63 mm/na format)

1/4 ležeče

(210 × 68 mm)

(38 × 264 mm/na format)

1/4 pokončno

(53 × 274 mm)

Revija v digitalni obliki
www.adriamedia.si/trafika
Polona Klančnik

Trženje revije

Lisa

polona.klancnik@adriamedia.si
Tel.: 01 3000 717
Gsm: 040 730 097

iOS, Android

Spletna stran
www.lisa.si

"Upočasnite tempo in vaša čutila bodo lahko odprla vrata užitkom
na vseh področjih vašega življenja."

Družbeni mediji
lisa.si

Priloga

@LisaIdeje

Aktivni
aprila, junija, septembra in novembra
Pomembno!
Oddaja materialov 10 dni pred izidom.

770 EUR
770 EUR

