Атика
Медия
България
София, ж.к. "Изток",
ул. "Чарлз Дарвин" №14А, вх. Б, ет.3
тел.: 870 36 41; факс: 870 32 91

Рекламна тарифа за 2014 година
Цяла дясна страница - първа 1/3

5550 BGN

Обемни отстъпки за:

Цяла дясна страница - втора 1/3

5200 BGN

2 броя - 2%

Цяла дясна страница - трета 1/3

4450 BGN

4-та корица

8000 BGN

5 броя - 5%

2-ра корица

6000 BGN

6 броя - 6%

3-та корица

5200 BGN

7 броя - 7%

Фолио

7000 BGN

3 броя - 3%
4 броя - 4%

8 броя - 8%
9 броя - 9%

Водещо фолио

10000 BGN

10 броя - 10%

1/2 страница

3000 BGN

11 броя - 11%

1/3 страница

2000 BGN

1/4 страница

1200 BGN

УТЕЖНЕНИЯ
_10% допълнително за фиксирана позиция.
_ПР и платени публикации + 20% върху
тарифата (за изработване). Публикациите
се изработват от редакцията и са ясно
обозначени с титул "платена публикация"
на всяка страница.

Агенционна отстъпка:

-8%

-10% за лява страница

Всички цени са без ДДС.

12 броя - 12%

Цена за сглобяване на реклама: 10% върху стойността на рекламата.
ВЛОЖКИ И ФЛАЙЪРИ
Вложки и флайъри се произвеждат и доставят от клиента. Рекламното присъствие е
3000 BGN и не зависи от броя на вложените копия. В тези случаи няма агентска
комисионна. Всяка вложка се включва в
обемните натрупвания.

Вложки и флайъри се изработват и от
Атика Медия България. Сумата за влагане
се дава за всеки конкретен случай след
запитване. Допълнително се заплаща такса
„ръчен труд“, която започва от 0.02 лв. на
брой вложено копие.

ИЗПРАЩАЙТЕ ВСИЧКИ ДОГОВОРИ И ЗАЯВКИ ЗА ПУБЛИКАЦИЯ ДО: Списание GRAZIA, София, жк "Изток", ул. "Чарлз Дарвин" №14А, вход Б;
Галина Ковачева: galia.kovacheva@atticamedia.bg Явор Толовски: javor.tolovski@atticamedia.bg Мария Комитова: m.komitova@atticamedia.bg

Списание GRAZIA е на пазара до 4-о число на настоящия месец. Заявки за реклама се приемат до 15-о число на предходния месец. Рекламното каре се предава до 18-о число на предходния месец.
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3 mm
(непечатна площ)

295 mm (обрязан)

305 mm (необрязан)

5 mm
(нож)

лява страница
необрязан: 238 x 305 mm
обрязан: 230 x 295 mm

дясна страница
необрязан: 238 x 305 mm
обрязан: 230 x 295 mm

230 mm (обрязан)
5 mm
(нож)

238 mm (необрязан)
фолио 470 mm (необрязан)

1/2 страница
необр: 118 mm x 305 mm
обр: 113 mm x 295 mm

1/2 страница
необр: 238 mm x 152.5 mm
обр: 230 mm x 147.5 mm

1/3 страница
необр: 78 mm x 305 mm
обр: 73 mm x 295 mm

1/4 страница
необр: 59 mm x 305 mm
обр: 54 mm x 295 mm

1/4 страница
необр: 118 mm x 152.5 mm
обр: 113 mm x 147.5 mm

