Nora zabava v priročnem formatu

Izhaja: od julija 2018
Periodika: dvomesečnik (6-krat letno)
Cena posameznega izvoda: 1,70 €
Obseg: 52 strani
Naklada vsake revije: 15.000 izvodov (poletna: 20.000 izvodov)
Distribucija: naročniki + več kot 2.000 prodajnih mest
Doseg posameznega izvoda: 67.000 bralcev (ocena izdajatelja)
Pretežna starost bralcev: od 35 do 55 let + od 9 do 15 let
Pretežni profil bralcev: ženske s srednjim dohodkom + radovedna mladina

FORMATA OGLASOV

NOTRANJOST REVIJE
1/1
2/1
OVITEK REVIJE
2. ali 3. stran ovitka
4. stran ovitka (plastificirano)

235 mm + 5 mm

1/1

CENE
1.400,00 €
1.900,00 €
1.700,00 €
2.300,00 €

MERLJIVO OGLAŠEVANJE:

EKSKLUZIVNI PERFORIRANI KUPON
Rezervirano izključno za oglaševalce na ovitku 2 v isti številki revije.
Dvostranski kupon ob 2. ovitku, 150x105 mm + 5 mm
450,00 €
165 mm + 5 mm

POČETVERITE DOSEG VAŠEGA SPOROČILA
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235 mm + 5 mm

ugodni paketi za kampanjo v štirih zabavnik revijah založbe Avto
medija: Družinski, Mini, Super in Tematski zabavnik,
v skupni mesečni nakladi 47.500 do 64.000 izvodov (poletne številke)

Oglasi na posebnih pozicijah so možni le v skladu z dogovorom, cena se lahko zviša do 30%.
Možnost vlaganja v revijo in druge možnosti oglaševanja (sponzorstvo rubrik,
nagradne igre in podobno) po predhodnem dogovoru.
Vse cene so brez 22% DDV-ja.

O REVIJI
330 mm + 5 mm

• Cenovno dostopnejša zabavna revija v priročnem formatu, namenjena vsej družini.
• Vsebuje izključno tematske križanke, od tega tri nagradne, s skupno 48
denarnimi nagradami.

SPREJEM OGLASOV
Pripravljene oglase nam dostavite v PDF formatu (CMYK, 300 dpi).
Prosimo, da navedete kontaktno osebo, telefon in e-naslov.

KOLEDAR IZIDOV V LETU 2018
Številka
1		
2		
3		
4		

Datum izida
Rok za oddajo materialov
6. junij 2018		
30. maj 2018
29. avgust 2018		
22. avgust 2018
30. oktober 2018		
23. oktober 2018
28. december 2018
18. december 2018
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