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

Sensa

Bistvo življenja je v rasti, zato človek ne sme ostati tam, kjer je. Življenje je najboljša šola za tiste, ki so se pripravljeni učiti. Revija Sensa
je sopotnik na poti zdravega življenja, osebnostnega razvoja in duhovni vodnik, ki svoje bralce nagovarja k polnejšemu in radostnejšemu bivanju. Svetuje in navdihuje, kako spoznati sebe in druge, kako premoščati svoje notranje ovire, odkrivati svoje potenciale in iz
življenja ustvariti najboljše. Sensa na življenje gleda celovito in v njem išče stabilno ravnovesje telesa, čustev in misli. Vsak drug mesec
v tiskani izdaji in vsak dan na spletu prinaša poglobljene članke o zdravju, naravni lepoti, osebnostni rasti in duhovnosti.
Odgovorna urednica: Vesna Fister
E-pošta: vesna.fister@adriamedia.si
Frekvenca: dvomesečnik

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

3.500 EUR

1/1 – 2. stran ovitka

2.500 EUR

1/1 – 3. stran ovitka

2.300 EUR

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

3.000 EUR

Revija v tiskani izdaji in digitalni obliki

Izide prvi petek v februarju, aprilu, juniju, avgustu,
oktobru in decembru.

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

0,7 % (12.037)
7.500
2
36 let
166,2 €

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

(426 × 275 mm)

3.200 EUR

1/1

(213 × 275 mm)

2.000 EUR

1/2 ležeče

(213 × 137 mm)

1.200 EUR

1/2 pokončno

(106 × 275 mm)

1.200 EUR

Vir: Ipsos, Mediapuls, 2014; interni podatki AML

Ciljne skupine

moški: 14,9 %
ženske 24–44 let:
izobrazba:
delovna aktivnost:
osebni mesečni dohodek:

ženske: 85,3 %
2,3 % (6.625)
štiriletna srednja šola, visoka šola ali več
zaposleni, študentje
srednje visok in visok

Vir: Ipsos, MediaPuls, 2014

1/3 ležeče

(213 × 91 mm)

800 EUR

1/3 pokončno

(71 × 275 mm)

800 EUR

1/4 pokončno

(106 × 137 mm)

700 EUR

1/6 ležeče

(106 × 92 mm)

520 EUR

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

Trženje revije

Sensa

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

Spletna stran

"Trenutek je vse, kar obstaja!
Vse drugo so spomini in pričakovanja. Zato uživajte življenje v trenutku!"

www.sensa.si

Družbeni mediji

Dogodki

Sensa Slovenija

Sensa vikendi
v okviru katerih se udeleženci prepustijo predavanjem in delavnicam različnih Sensinih
strokovnjakov.

@SensaSlo

Pomembno!
Oddaja materialov 14 dni pred izidom.

Sensa dnevi

