Рекламна тарифа: в сила от 1 Януари 2015 г.
/ цени в лева без ДДС /

•
•
•
•
•
•
•

Четвърта корица…..........................................
Втора корица……............................................
Трета корица…..............................................
Вътрешно фолио….........................................
Вътрешна страница.......................................
½ страница…...............................................
1/3 страница…..............................................

8000
6000
5000
6100
3500
2000
1500

•
•
•
•

Специални позиции:
Първо фолио /втора корица – стр. 3/…………..
Последно фолио /последна стр. - 3 кор./......
Фиксирана 3- та стр. ...................................
Фиксирана лява стр. след “съдържание”........

8000
7500
5400
5000

•
Платени публикации – изготвят се от редакцията
В тази категория отпадат отстъпките за рекламна агенция
•
Платена публикация...................................... +50%
•
Представяне на компании/ ¼ стр./.................. 1700
•
Представяне на продукти / 1 стр. / ................. 3500

Брандиране на рубрики –
минимум 3 публикации:
При
При
При
При

обем
обем
обем
обем

от 1 стр.
от 2 стр.
м/у 2 и 4 стр.
м/у 5/10 стр.

1000
1800
3000
6000

Отстъпки:
За обем:
2 - 4 публикации .............. 10%
5 - 7 публикации............... 15%
8 - 10 публикации............. 20%
11 - 12 публикации........... 25%
Над 12 публикации.......... 30%
За комбинирана реклама: списание
и интернет …………………………..10%
За рекламна агенция - ………20%
За плащане – авансово на цялата
дължима сума - .............. 5 - 15%
Специални – ………………....5 - 15%

Утежнения:
10% за дясна страница
30% за фиксиране в раздел
10% за изработка на каре
10% за експресна поръчка

Технически изисквания:
– Цветови режим – CMYK
– Файлови формати:
Аdobe Photoshop CS 3 – .TIF (300 dpi)
Adobe Illustrator CS 3 – EPS (Препоръчително в
EPS). Текстовете трябва да са векторизирани.
Рекламни визии с по 5 мм. отстояние от
двете страни.
Необрязан
1 стр. 210/ 290 мм.
½ стр
210/ 145 мм.
1/3 стр. 75/ 290 мм.
Фолио 420/ 290 мм.

Oбрязан
205/ 280 мм.
205/ 140 мм.
70/ 280 мм.
410/ 280 мм.

Срок за заявка за участие:
До 15-то число на предходния месец.
Срок за подаване на готови материали на
магнитен носител:
До 20-то число на предходния месец;
Срок за отмяна на заявката:
До 2 дни след заявяване на рекламна
публикация;

Списание:
Тяло: 90 гр./мат,
Корици 200 гр./ мат
Подвързия: лепена
Вложки:

В тази категория
рекламна агенция.

отпадат

отстъпките

за

Вложките се произвеждат и се доставят от
клиента.
Цена за свободна вложка:
- за целия тираж............... 3500лв. без ДДС
За лепени вложки или мостри в рекламната
площ се заплаща допълнително по ценовата
листа:
Цена за влагане с лепене в тяло
+ 50%
Влагане на каталог /без прикрепване/ + 50%
Влагане с фиксирана позиция
+ 30%
Изисквания за вложки:
Обем каталог: от 6 до 16 стр.
Грамаж: максимум 90 гр.
Формат: максимум 19 х 25см (обрязани)

