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

Za ljubiteljske vrtnarje

Moj lepi vrt, največja evropska uspešnica za ljubiteljske vrtnarje, vsak mesec prinaša veliko koristnih informacij o urejanju vrta,
vrtnarjenju, rožah, travah, sadju in zelenjavi..

Odgovorna urednica: Jasna Milinković
E-pošta: jasna.milinkovic@adriamedia.si
Frekvenca: mesečnik

2.200 EUR

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

1.700 EUR

1/1 – 3. stran ovitka

1.600 EUR

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

2.300 EUR

Revija v tiskani izdaji

Izide zadnji petek v mesecu.

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

3,4 % (56.426)
7.800
12
49 let
24,8 €

Vir: Ipsos, MediaPuls, 2014; interni podatki AML

Ciljne skupine

ženske: 66,1 %
ženske 45–60 let:
moški 45–60 let:
izobrazba:
delovna aktivnost:
osebni mesečni dohodek:

moški: 33,9 %
6,1 % (17.564)
2,5 % (5.944)
štiriletna srednja, poklicna, visoka šola ali več
zaposleni, upokojenci
srednji, srednje visok

Vir: Ipsos, MediaPuls, 2014

Notranje strani (format v mm, treba je dodati 3 mm dodatka na vsaki strani za porezavo)
2/1
1/1
1/2 ležeče
1/2 pokončno
1/3 ležeče
1/3 pokončno
1/4 ležeče
1/4 pokončno

(420 × 274 mm)
(200 × 256 mm/na format)

(210 × 274 mm)

(200 × 130 mm/na format)

(210 × 135 mm)

(98 × 264 mm/na format)

(103 × 274 mm)

(200 × 86 mm/na format)

(210 × 91 mm)

(65 × 264 mm/na format)

(70 × 274 mm)

(200 × 63 mm/na format)

(210 × 68 mm)

(38 × 264 mm/na format)

(53 × 274 mm)

Spletna stran

www.lisa.si/roze-in-vrt

Družbeni mediji
Zora Peruško
Trženje revije

Moj lepi vrt

Lisa.si
@LisaIdeje

zora.perusko@adriamedia.si

"V življenju je treba tudi malo zakopati, da bi lahko uživali v rožicah."

Tel.: 01 3000 632
Gsm: 051 681 139

Pomembno!
Oddaja materialov 14 dni pred izidom.

2.000 EUR
1.400 EUR
900 EUR
900 EUR
660 EUR
660 EUR
440 EUR
440 EUR

