рекламна
тарифа

прогнози, които се сбъдват

Капитал daily
Цените са в сила от 1 януари 2015.

формати

1/1 страница

Цена: 2350 лв.
Цена на контакт: 0.07 лв.

размери:

А4 мини

1/4 страница

Цена: 1950 лв.

Цена: 1350 лв.

Цена на контакт: 0.06 лв.

размери:

Цена на контакт: 0.04 лв.

размери:

ширина: 25 cm
височина: 37 cm

ширина: 16.5 cm
височина: 22.4 cm

ширина: 12.3 cm
височина: 18 cm

фолио

1/2 страница

1/3 страница

Цена: 3900 лв.
Цена на контакт: 0.12 лв.

размери:

ширина: 52.4 cm
височина: 37 cm

Цена: 1950 лв.
Цена на контакт: 0.06 лв.

размери:

Цена на контакт: 0.04 лв.

размери:

ширина: 25 cm
височина: 18 cm

Влагане

ширина: 25 cm
височина: 8.8 cm

допълнителни услуги

Влагане в цял тираж - 0,24 лв на брой

Влагане в абонаментен тираж - 0,20 лв на брой

* Цените са за цветни материали.
** Указаното в тарифата разположение на стандартните формати
на страницата е примерно. Действителното им разположение
зависи от графичното оформление на страницата или от
изискванията на рекламодателя, указани в писмената поръчка.

рекламен офис

Цена: 1350 лв.

Фиксиране в рубрика

15%

Ексклузивно позициониране

15%

Допълнително лого в рекламата

10%

Такса изработване на визия

5%

Такса изработка на текст за визия

15%

Такса планиране

7%

Заявка след крайния срок

5%
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читателите

9000
Тираж

Нашите читатели са елитни като
мислене и добре образовани. За да
четеш, трябва да търсиш да четеш и
осъзнаваш смисъла от информацията.

7900

Абонамент

3.5

души средно
четат едно копие
на вестника

Теодора Василева, управляващ редактор, Капитал Daily

47%

53%

65%

вземащи решения
в бизнеса

81%
20%

с висше
образование

с висше
образование
(средно за страната)

76%
34%

в градове с над
100 хил. жители

98% 65% 55% 48% 46% 40%
ползват
банкови
услуги

често
четат
книги

ползват
интернет на
мобилния си
телефон

правят
спонтанни
покупки

пътуват за
почивка и
удоволствие

учат

в градове с над
100 хил. жители
(средно за страната)

73%
42%

в границите
25-54 г.

в границите
25-54 г.
(средно за страната)

49%
573
83%
13%

читателите на Капитал daily са лидери на мнение.
техните приятели ги търсят за съвет относно:

с доходи
над 1000 лв.

лв.

е нетната
месечна заплата
(средно за страната)

работещи

61%
пътувания

47% 46%
банки и
финанси
услуги

храна

39% 30%
мобилни
телефони

автомобили

безработица за първото
тримесечие на 2012
(средно за страната)

Данни: Economedia, Economedia Online Research Panel

