Рекламни тарифи – в сила от 12.02.2013 г.
Гр.Бургас, ул.Христо Ботев 101, ет.2, тел. 056/801-733,
0897 897 149 – Експерт „Реклама”- Янка Цветкова, E-mail: far@chfar.com
Ден на излизане: от ПОНЕДЕЛНИК до ПЕТЪК

По време на предизборна кампания политическите реклами
се заплащат по отделна тарифа
Цени за реклама на кмм
/без включен ДДС/

Вътрешна стр. с малки обяви
Вътрешна редакционна стр.
Карета политически партии
Последна стр.
Първа страница
Под главата
В главата

- 0.30 лв.
- 0.50 лв.
- 0.60 лв.
- 0.60 лв.
- 1.00 лв.
- 1.50 лв.
- 2.00 лв.

Цени за платени публикации
(ПР) на кмм /без включен ДДС/
Вътрешна редакционна стр.
Цени за ПОЛИТИЧЕСКИ ПР
Вътрешна редакционна стр.

- 0.60 лв.

- 0.70 лв.

Цени за семейни обяви
на кмм /без включен ДДС/
честитки и некролози

- 0.05 лв.

Цени за рекламни вложки
на бр./без включен ДДС/
до 20 г
от 20-50 г
над 50 г

0.08 лв./бр.
0.09 лв./бр.
0.12 лв./бр.

Експресна поръчка
25% надбавка
За фиксирано място
20% надбавка
За един допълнителен цвят 20% надбавка
За пълноцветна реклама 50% надбавка
БАНКОВА СМЕТКА:
“Черноморски фар” EАД
КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД
BG80КОRP92201016678102
BIC КОRPBGSF
Формат на страниците: - ТАБЛОИД
Печатно поле: 265х395 мм - 6 колони

Ширина на колоните:
ВЪТР.СТР. - 6 к.
В МАЛКИ ОБЯВИ - 8 к.
1 колона – 40.83 мм
1 колона – 32,2 мм
2 колони – 85.67 мм
2 колони – 66,8 мм
3 колони – 130,5 мм
3 колони – 101,6 мм
4 колони – 175.33 мм
4 колони – 136,2 мм
5 колони – 220.17 мм
5 колони – 171 мм
6 колони - 265 мм
6 колони – 205,6 мм
*междуколонно
7 колони – 240,3 мм
разстояние-4 мм
8 колони - 275 мм
Начин на изчисляване на размера:
височината на карето в мм
се умножава по броя на колоните
ОТСТЪПКИ ЗА КЛИЕНТИ
за обем /лв. без ДДС/:

от 200 лв. до 500 лв.
-5%
от 501 лв. до 1000 лв.
- 10 %
от 1001 лв. до 1500 лв.
- 15 %
от 1501 лв. до 2000 лв.
- 20%
от 2001 лв. до 2500 лв.
- 25%
от 2501 лв. до 5000 лв.
- 30%
над 5 001 лв. - по договаряне
За влагане на рекламни брошури
над 300 лв.
10%
(без допълнителна отстъпка за РА)

Отстъпки за рекламни агенции
без сключен договор с
ИЗДАТЕЛЯ
- 15%
За институционална реклама
и обяви и съобщения по ЗОП
5% агентска отстъпка
Готовите рекламни карета трябва да бъдат
предоставени във формати EPS, TIF или на
CorelDraw 11, като шрифтовете да са
конвертирани в криви. Цветните реклами да са в
CMYK. Разделителна способност не по-малко
300 dpi.
При неспазване на тези изисквания редакцията
не носи отговорност за качественото изпълнение
на заявката за реклама.

