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Skoraj ga ni med nami, ki kultne
družinske revije Jana ne bi prebiral,
še več, nanjo ga vežejo lepi, neponovljivi spomini. Res so jo ustvarili
moški, toda Jana je kmalu dobila
žensko zasedbo in tudi podobo. Toda
moških ni nikoli izključevala. Jana je
imela status napredne, angažirane,
informativne, zabavne revije v duhu
svojega časa in še več. In danes? V
poplavi informacij ljudje čedalje bolj
odbiramo, kaj beremo, pazimo na
to, s kom se družimo, kako živimo,
da nam bo najbolj prav. Zato je
kultna Jana še vedno radovedna,
odločna, močna, povezovalna, čuteča, potrpežljiva,
odgovorna. Jana se rada
pogovarja in uči, je
intimna, si upa, išče
resnico …

Izhaja vsak torek

www.jana.si

Foto: Aleksandra Saša Prelesnik
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www.jana.si

Foto: Shutterstock

Tudi na spletni strani revije Jana - www.jana.si bralke in bralce
čakajo zgodbe, ki navdihujejo. Prav ljudje, njihove radosti ter skrbi
z nami ustvarjajo revijo Jana.

Dogodek
SLOVENKA LETA
Revija v digitalni obliki

www.magzter.com/publishers/Adria-Media-Ljubljana

Družbeni mediji
Facebook: : Revija Jana (@revijajana)
Foto: Shutterstock
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Foto: Shutterstock

DEMOGRAFIJA BRALCEV
Ciljna skupina: 		
ženske 34-69 let
Porazdelitev po spolu: 		
ženske 82%, moški 18%
Izobrazba: 			
štiriletna srednja šola, visoka šola ali več
Delovna aktivnost:		
zaposleni, upokojenci
Osebni mesečni dohodek:
srednji in srednje visok
Vir: Ipsos, MediaPuls 2016

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

8,6% (143.204)
11.500
20
48 let

Vir: Ipsos, MediaPuls 2016, interni podatki AML
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Foto: Shutterstock

Cenik revija 2017
Ovitek (format v mm, treba je dodati 3 mm dodatka na vsaki strani za porezavo)

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

7.800 EUR

1/1 – 2. stran ovitka		

4.800 EUR

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

4.800 EUR

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

5.600 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

(220 × 148 mm)

		

1/2 pokončno

(108 × 300 mm)

		

1/3 ležeče

(220 × 98 mm)

		

1/3 pokončno

5.900 EUR
3.900 EUR
2.250 EUR
2.250 EUR
1.850 EUR

(71 × 300 mm)

1.850 EUR

1/4 kvadrat

(108 × 148 mm)

1.200 EUR

1/4 ležeče

(220 × 74 mm)

1.200 EUR

Pomembno! Oddaja materialov 10 dni pred izidom.
Za vse posebne dimenzije se je potrebno obrniti na osebo, ki je zadolžena za trženje revije.
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Odgovorna urednica:
Lidija Petek Malus
lidija.petek@adriamedia.si

Trženje revije:

Foto: Shutterstock

Zora Peruško
zora.perusko@adriamedia.si
Tel.: 01 3000 632
Gsm: 051 681 139

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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