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REVIJA ZA VSE HITROSTI
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Avto magazin je najbolj strokovna in aktualna slovenska avtomobilistična in motociklistična revija
in spletna stran. Natančni in neodvisni testi novih avtomobilov in motociklov, poročila z mednarodnih predstavitev avtomobilskih novosti, primerjalni testi, ekskluzivne napovedi modelov, ki jih tovarne šele skrivaj
pripravljajo, so le del bogate vsebine, ki jo izkušena in strokovna ekipa pripravlja že leta. Tako Avto magazin
obiskovalcem spletne strani ponuja največjo bazo testov vozil pri nas: v njej je že več kot 3.600 testov!
Naši novinarji in uredniki so člani žirij za evropski in slovenski avto leta ter še številnih drugih mednarodnih
avtomobilističnih žirij. V Avto magazinu dobršen del vsebina nameni tudi motociklom, o katerih pišemo enako
zavzeto in natančno, kot o avtomobilih. Skupaj z motociklističnimi vsebinami na spletni strani je tako Avto
magazin številka ena tudi pri motociklističnih medijih pri nas. Avto magazin je medij, ki bralcem in obiskovalcem
nudi vse informacije, ki jih potrebujejo za nakup novega ali
rabljenega vozila in za
varno udeležbo v prometu!

Izhaja drugi četrtek v mesecu
www.avto-magazin.si
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NOVICE, NOVOSTI, REPORTAŽE, ŠPORT!
NEODVISNI, NATANČNI TESTI V REVIJI IN NA SPLETU!
VSE, KAR JE TREBA VEDETI O AV T OMOBILIH IN PROMETU!
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www.avto-magazin.si
Na spletnem mestu najhitrejše slovenske revije www.avto-magazin.si
je objavljena največja (in edina) baza avtomobilskih testov v Sloveniji (v njej je več
kot 3.600 testov, z več kot 750 tisoč ogledi na leto), na njem objavljamo novosti iz sveta avtomobilizma, razkrivamo prihajajoče modele, svetujemo voznikom,
ne manjka pa niti obilje videovsebin in zanimivosti.

Revija v digitalni obliki
www.magzter.com/publishers/Adria-Media-Ljubljana
Družbeni mediji
Facebook: Avto magazin (@AvtoMagazin)
Twitter: Avto Magazin (@AvtomagazinSi)
Instagram: avtomagazinsi
Posebni izdaji
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DEMOGRAFIJA BRALCEV
Ciljna skupina: 		
moški 16-60 let
Porazdelitev po spolu: 		
moški 80%, ženske 20%
Izobrazba: 			
poklicna šola, štiriletna srednja šola, visoka šola ali več
Delovna aktivnost:		
zaposleni, srednješolci, študentje, upokojenci
Osebni mesečni dohodek:
srednje visok in visok
Vir: Ipsos, MediaPuls 2017

BRANOST
Doseg: 			
Povprečna tiskana naklada:
Bralci na revijo: 		
Povprečna starost: 		

5,2% (86.391)
5.300
25
40 let

Vir: Ipsos, MediaPuls 2017, interni podatki AML

vir: MOSS, januar 2018, interni podatki AML
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74.210
714.895
10
8m 20s
moški 71%, ženske 29%
4.325
Foto: Arhiv Avto magazin

PODATKI O SPLETNIH UPORABNIKIH
število različnih uporabnikov na mesec: 			
število prikazov na mesec:				
povprečno število ogledanih strani na uporabnika na mesec:		
čas, ki ga uporabnik v povprečju preživi na spletnem mestu:		
porazdelitev po spolu:					
število prejemnikov spletnih časopisov:			
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C e n i k r e v i j a 2 018
Ovitek (format v mm, treba je dodati 3 mm dodatka na vsaki strani za porezavo)

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

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

2/1		

(440 × 300 mm)

1/1		

(220 × 300 mm)

1/2 ležeče
1/2 pokončno
1/3 ležeče
1/3 pokončno

(188 × 132 mm/na format)

(220 × 148 mm)

(92 × 268 mm/na format)

(108 × 300 mm)

(188 × 87 mm/na format)

(220 × 97 mm)

(60 × 268 mm/na format)

3.200 EUR
2.000 EUR
1.200 EUR
1.200 EUR
800 EUR

(70 × 300 mm)

800 EUR

1/4 ležeče

(220 × 72 mm)

700 EUR

1/4 pokončno

(92 × 132 mm)

700 EUR

Pomembno! Oddaja materialov 8 dni pred izidom.
Za vse posebne dimenzije se je potrebno obrniti na osebo, ki je zadolžena za trženje revije.
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C e n i k o n l i n e 2 018
Oglasna oblika

Zakup na enem spletnem mestu
(CNT)

Zakup na treh spletnih mestih
(CNT)

Zakup na štirih spletnih mestih
(CNT)

Pasica 300 x 250 px

12,60 EUR

12,00 EUR

11,70 EUR

Pasica 160 x 600 px

10,60 EUR

10,00 EUR

9,80 EUR

Pasica 728 x 90 px

8,40 EUR

8,00 EUR

7,80 EUR

Pasica 300 x 600 px

15,00 EUR

14,00 EUR

13,00 EUR

Billboard 940 x 250 px

23,00 EUR

21,00 EUR

19,00 EUR

Video oglas 15 s

23,00 EUR

21,00 EUR

19,00 EUR

Dvojni billboard video

34,50 EUR

31,50 EUR

28,50 EUR

Sprememba ozadja

34,50 EUR

31,50 EUR

28,50 EUR

Mobilna pasica 300 x 250 px

20,00 EUR

19,00 EUR

17,00 EUR

Mobilna pasica 320 x 50 px

12,60 EUR

12,00 EUR

11,70 EUR

Dinamične oglasne oblike 			

Zakup (CNT)

mali lebdeči, do 250 x 250 px 			

43,00 EUR

veliki lebdeči, do 500 x 500 px 			

55,00 EUR

oglasni premor ali celostranski oglas 			

110,00 EUR

mobilni oglasni premor ali celostranski oglas 		

55,00 EUR

raztegljiv oglas 				

osnova + 30 %
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C e n i k o n l i n e 2 018
Posebne oglasne oblike				

Cena na objavo

promocijsko sporočilo 				

460,00 EUR

uredniško promocijsko sporočilo + FB objava + e-zin

960,00 EUR

nagradna igra 				

510,00 EUR

kompleksna nagradna igra 			

800,00 EUR

promocijski video prispevek 			

1.200,00 EUR

sponzorjeva rubrika 				

1.010,00 EUR*

mala pasica na spletni strani 			

1.010,00 EUR*

Oglaševanje na FB in Instagram-profilih AML

Cena na objavo

Facebook / Instagram objava			

220,00 EUR

Fotogalerija 					

250,00 EUR

Facebook nagradno vprašanje 			

350,00 EUR

Facebook aplikacija 				

810,00 EUR

Insta story					

750,00 EUR

Oglaševanje v spletnem časopisu

Cena na objavo

		

pasica 600 x 150 				

320,00 EUR

promocijsko sporočilo 				

580,00 EUR

količina					

Cena na kontakt

do 100 kontaktov				

1 EUR

od 100 do 200 kontaktov			

0,8 EUR

od 200 do 500 kontaktov			

0,7 EUR

od 500 do 1000 kontaktov			

0,5 EUR

od 1000 do 3000 kontaktov			

0,4 EUR

več kot 3000 kontaktov				

0,3 EUR

* cena na mesec
CNT - bruto cena na tisoč prikazov
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Cena za kontakte pri nagradnih igrah
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Odgovorni urednik:
Dušan Lukič
dusan.lukic@adriamedia.si

Tr ž e n j e r e v i j e :
Peter Kavčič
peter.kavcic@adriamedia.si
Tel.: 01 3000 770
Gsm: 041 863 943

Urednik spletne strani:
Matevž Hribar
matevz.hribar@adriamedia.si

Tr ž e n j e s p l e t n e s t r a n i :
Alenka Vodenik
Vodja spletnega trženja
alenka.vodenik@adriamedia.si
Tel.: 01 3000 792
Gsm: 031 248 939

Foto: Arhiv Avto magazin

Člani redakcije Avto
Magazina so tudi člani
žirij izborov za evropski
in slovenski avto leta,
mednarodni motor leta
ter Paul Pietsch Award.

Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d. o. o.
Bleiweisova cesta 30 u SI-1000 Ljubljana, Slovenija
tel.: (01) 3000 700 u faks: (01) 3000 715
www.adriamedia.si u oglasi@adriamedia.si u trzenje@adriamedia.si
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