Kdor od začetka ve,
kam ga vodi njegova pot,
ne pride daleč.
Napoleon Bonaparte

NAJVEČJA
SLOVENSKA
AVTOMOBILISTIČNA
Največja slovenska
avtomobilistična
revija REVIJA

MEDIA KIT 2021

Vsebinska zasnova in poslanstvo

TISKANA IZDAJA

SPLET

RUBRIKE S PODROČJA
AVTOMOBILIZMA IN E-MOBILNOSTI:

Z VAMI ŽE 22 LET:

od avgusta 1999

•Največja slovenska revija za
•
•

avtomobilizem, motociklizem, šport
in formulo 1 (po nakladi in obsegu).
Edina v Sloveniji z dodatkom katalogom in cenikom vseh novih
avtomobilov na slovenskem trgu.
Vključuje 2 brezplačni prilogi:
− Fokusplus, revija za potovanja in
aktivnosti na prostem (4x letno);
− e-FOKUS, dodatek o e-mobilnosti
(v vsaki številki revije).

Doseg posameznega izvoda: 38.400–55.000
bralcev (povprečje 2018/2019, vir: www.rbb.si)

Največja slovenska avtomobilistična revija
Skupni doseg
obeh medijev (revija in splet) več kot

185.000
ciljnih bralcev.

www.avto-fokus.si

•Dnevne novice in zanimivosti
•Testi vozil (celoten arhiv testov, objavljenih v
reviji Avto fokus)
Razkrivamo
- ekskluzivne vsebine
•
Tehnika
tehnične
novosti in nasveti s področja
•
avtomobilizma
•Foto in video galerije
•Interakcija z obiskovalci in družbena omrežja
več kot 145.000 obiskovalcev na mesec
(povprečje maj–december 2020)
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Cenik oglasnega prostora in sponzoriranih vsebin

213 mm + 4 mm

2/1

426 mm + 5 mm

SPONZORIRANA
VSEBINA
(predstavitev
modelne palete,
drugo …)

426 mm + 5 mm

4/1

426 mm + 4 mm

Cene plačljivih vsebin

NOTRANJE STRANI
A – sponzorski oglas (vozili smo, testi, ...)
380,00 €
B – sponzorski oglas (vozili smo, testi, ...)
480,00 €
1/4 (91 x 119 mm)
700,00 €
1/3 (59 x 242 mm)
800,00 €
1/2 (186 x 119 mm / 91 x 242 mm)
1.200,00 €
1/1 (213 x 276 mm + 4 mm dodatka)
2.300,00 €
2/1 (426 x 276 mm + 4 mm dodatka)
3.300,00 €
OVITEK
2. ali 3. stran ovitka
2/1 (ovitek in prva stran notranjosti)
4. stran ovitka (plastificirano)

Oddaja oglasov

SPONZORIRANA
VSEBINA
(predstavitev
modelne
2/1
palete,
konfigurator …)

59 mm

Cene oglasnega prostora

IZHA JA: vsakega 15. v mesecu
Periodika: mesečnik (10-krat letno; zimska in
poletna številka sta dvojni)
Cena posameznega izvoda: 4,80 €
Obseg: od 100 do 180 strani
Naklada: od 12.000 do 15.000 izvodov mesečno
Distribucija: naročniki (2.500) + več kot 2.000
prodajnih mest
Povprečna starost bralcev: 33,5 let
Pretežni profil bralcev: m
 oški, z višjim in visokim
dohodkom

276 mm + 5 mm

242 mm

91 mm

276 mm + 5 mm

1/1

186 mm

276 mm + 4 mm

59 mm

1/2

119 mm

43 mm

80 mm

B

276 mm + 4 mm

60 mm

A

1/2 1/1 1/3

242 mm

1/3

SPONZORSKI
OGLAS
(vozili smo, testi, ...)

PLAČLJIVE VSEBINE
80 mm

FORMATI OGLASOV

Pripravljene oglase nam pošljite v PDF formatu
(CMYK, 300 dpi) na e-naslov: info@avtomedija.si

2.600,00 €
3.500,00 €
3.200,00 €

Posebni članki, vezani na ponudbo oglaševalca
2/1 – dvostranski predstavitveni članek
3.300,00 €
4/1 – štiristranski predstavitveni članek
4.300,00 €
Kakovostna novinarska predstavitev, lektoriranje in profesionalno oblikovanje so vključeni v ceni.

Koledar izidov v letu 2021
ŠTEVILKA
259
260
261
262
263
264-265
266
267
268
269-270

DATUM IZIDA
15. februar 2021
15. marec 2021
15. april 2021
14. maj 2021
15. junij 2021
15. julij 2021
15. september 2021
15. oktober 2021
15. november 2021
15. december 2021

ROK ZA ODDA JO
5. februar 2021
8. marec 2021
8. april 2021
7. maj 2021
8. junij 2021
8. julij 2021
8. september 2021
8. oktober 2021
8. november 2021
8. december 2021

Vse cene so brez 22% DDV-ja. Cenik velja od 1. 10. 2020.
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Cenik spletnega oglaševanja na www.avto-fokus.si
Cene oglasnega prostora

A

OGLAŠEVANJE NA SPLETNI STRANI
A – pasica 728x90 px
B – kocka 300x250 px
C – prevzem ozadja strani 2 x 500x925 px
D – video oglas (do 15 sec pred vsebino)

350,00 € / teden
350,00 € / teden
950,00 € / teden
600,00 € / 1.000 ogledov

D

Druge oblike promocije na spletni strani

Možnost objave Native Ads, uvedbe sponzorjeve rubrike, sponzorirane novice na
začetni strani, izvedba testov, kvizov in nagradnih iger ter druge oblike promocije, po
predhodnem dogovoru.

B

Sprejem spletnih oglasov in gradiv

C

O tehnični specifikaciji gradiva in drugih podrobnostih se dogovorite z vašo kontaktno
osebo pri Avto mediji d. o. o. Pripravljene spletne oglase in druga gradiva nam dostavite
vsaj 3 delovne dni pred objavo.

FORMATI OGLASOV

Podrobni podatki o obisku spletne strani
300.000

90 px

A

C

Obiski
Edinstveni
obiskovalci
Ogledi strani
Edinstveni
ogledi strani

250.000

728 px
200.000

500 px

50.000
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POVPREČNO
ŠTEVILO MESEČNIH
OBISKOVALCEV

100.000

925 px

300 px

925 px

B

250 px

150.000

145.000

500 px

Za spletno oglaševanje uporabljamo platformo Iprom d. o. o., zato
je možna tudi objava iPROM AdBreak in nekaterih njihovih drugih
naprednih formatov ter tehničnih rešitev (več na www.iprom.si).

Spremenjena
strategija na
družbenih omrežjih
je večkratno povišala
obisk spletne
strani.
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22 let

založba premium tiska

Dimičeva ulica 16, 1000 Ljubljana, Slovenija

•

T: 01 236 10 00

•

www.avtomedija.si

•

E: info@avtomedija.si

