
Ženski svet je revija, ki svojim bralkam mesečno 
zagotavlja izvrstne vsebine – tiste, ki jih najbolj 
zanimajo. Predstavlja zanesljiv vir aktualnih 
informacij s področij lepote, mode, zdravja, prehrane, 
vadbe in bivanja. Ženski svet je tako revija, kjer ženska 
najde vse na enem mestu, in to vsak mesec ob 
istem času. Revija ima privlačen dizajn, prilagojen 
ženskemu pogledu, vsebine pa predstavljamo s 
pozitivnim pogledom na svet.
Bralke revije Ženski svet so mladostne (čeprav 
so morda že v zrelih letih) in si želijo objektivnih ter 
preverjenih informacij, vedno so v iskanju priročnih 
nasvetov, zadnjih novosti in zanimivosti. Obožujejo 
lepotne izdelke, želijo biti v koraku z modo po svoji 
meri, prisegajo na zdrav duh v zdravem telesu, 
imajo rade urejen dom in so poučene o temah, 
povezanih z zdravjem. V reviji Ženski svet najdejo tako 
uporabne informacije kot razvedrilo za prosti čas.

svet, ki se ga splača odkriti ®
cenik Oglasnega PrOstOra

Notranja stran
1/1 1.900 €
Ovitek 2
1/1 2.300 € 
Ovitek 3
1/1 2.100 €
Ovitek 4
1/1 2.550 €

1/1 stran 215 x 300 mm + 5 mm 

2/1 stran 430 x 300 mm + 5 mm 

Položno 190 x 128 mm 1.100 €

Položno 190 x 85 mm 750 €

Položno 190 x 64 mm 450 €

Vloženke do 4 strani 90 g papir 0,15 €/kos
Vloženke več kot 4 strani 90 g papir po dogovoru
Strošek vlaganja 0,0395 €/kom

Pokončno 90 x 257 mm 1.100 €

Pokončno 60 x 257 mm 750 €

Pokončno 53 x 257 mm 450 €

1/2 strani 

1/3 strani 

1/4 strani 

Prva dvojna stran
2/1 3.300 €
Dvojna stran
2/1 2.600 €

Izid: 25. v mesecu
Cena: 2,50 €
Št. strani: 100–132
Naklada: 15.000
Urednica: Monika kambič 
(monika.kambic@aritmijamedia.si )
Marketing: 041 553 005
trzenje@aritmijamedia.si
Oddaja oglasnega materiala: 10 dni pred izidom C
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aritMiJa MeDia d.o.o.
Cankarjeva 18,
2235 Sveta Trojica
PE Ljubljana:
Vošnjakova 5, 1000 Ljubljana 
info@aritmijamedia.si
www.aritmijamedia.si



svet, ki se ga splača odkriti ®

na sPletu

Oglasni PrOstOr
OgLaSNE PaSICE 
Zgornja pasica 728x90
tisoč prikazov 10 €
Kvadrat 300x250
tisoč prikazov 10 €
Spodnja pasica 468x60
tisoč prikazov 9 €

POSEbNE OgLaSNE ObLIKE
Promocijsko sporočilo
1 dan 20 €
1 teden 110 €
Izpostavljeno promocijsko sporočilo
1 dan 30 €
1 teden 150 € 

Nagradna igra 110 €
Sprememba ozadja spletne strani
1 dan 120 €
1 teden 500 €
Sponzorjeva rubrika 350 €

OgLaŠEVaNjE V E-NOVICah
Uvodnik 60 €
Pasica 468x60 60 €
Kvadrat 300x250  75 €
Promocijsko sporočilo 90 €

OgLaŠEVaNjE V E-REVIjI
1/1 350 €
1/2 230 €

ODDaja OgLaSNEga MaTERIaLa:
2 delovna dni pred objavo


