cenik oglasnega prostora
Zakaj oglaševati v reviji Viva?
• Vsak mesec dosežemo 50.000 ljudi.
• Redni bralci: ženske (70 %) v starosti od 20 do 59 let.
• Izmed vseh starostnih skupin ima največ bralcev med 30 in 65 let.
• Bralci večinoma prihajajo iz mestnih območij, so visoko izobraženi in imajo
visok povprečni dohodek.
Ker Viva med bralci uživa velik ugled in zaupanje, se to nanaša tudi na oglaševane
izdelke.
Vaš oglas bo dosegel ciljno publiko visoko osveščenih ljudi, predvsem žensk, ki v
veliki meri odločajo o nakupu izdelkov in storitev za celotno družino.
Revija Viva je primerna za oglaševanje vseh izdelkov in storitev, ki pomagajo
dvigovati kvaliteto življenja in zdravje, lajšajo vsakdan in skrbijo za dobro počutje.

Ovitek - 1/1
215,6 mm x 284,2 mm + 4 mm
druga stran 2.150 €
predzadnja stran 2.150 €
zadnja stran 2.750 €

Periodika: Viva izide vsak
prvi petek v mesecu
(12 izvodov na leto)
Naklada: cca 12.000
Število strani: 80–96

Celostranski oglas - 2/1
431,2 mm x 284,2 mm + 4 mm
2.800 €

Celostranski oglas - 1/1
215,6 mm x 284,2 mm + 4 mm
2.000 €
Polstranski oglas - 1/2
Ležeča 196 mm x 129,4 mm
1.050 €

Oglas na naslovnici
62,7 mm x 39,2 mm
380 €

Polstranski oglas - 1/2
Pokončna 95,1 mm x 264,6 mm
1.050 €

Tretjinski oglas - 1/3
Ležeča 196 mm x 85,3 mm
700 €

Četrtinski oglas - 1/4
Pokončna 95,1 mm x 129,4 mm
490 €

Tretjinski oglas - 1/3
Pokončna 62,7 mm x 264,6 mm
700 €

Manjši oglas
196 mm x 49 mm
220 €

Promocijsko besedilo
Cena revijalne strani 1.900 €
Sponzorstvo nagradne križanke ali
nagradne igre
Slika vašega izdelka
Kratek opis vašega izdelka
160 €

Rumene strani
196 mm x 48 mm
90 €
196 mm x 96 mm
150 €
196 mm x 144 mm
190 €

Vlaganje in lepljenje tiskovin in
vzorčkov v revijo
V celotno naklado (12.000)
Samo naročnikom (5.000)
Cena je odvisna od oblike in teže
vzorca. Povprašajte nas po ceni.

