e 84 страници лайфстайл списание, което излиза на пазара два пъти в месеца.
Отпечатва се в изключително ексклузивния за страната тираж от 20 000 бр. и има много
добро разпространение във всички населени места.
Списанието е насочено към широк кръг от читатели и предлага много богато съдържание:
ексклузивни интервюта, фотосесии; срещи с известни български имена от света на
политиката и шоу-бизнеса; мода; козметика; пътешествия; културни новини; кулинария;
седмичен хороскоп.
Ежедневно се обновява фейсбук страницата на списанието, където се публикуват
актуални новини от световния и български живот, както и новостите, свързани със
самото издание.
Списанието предлага много варианти за нестандартни платени PR-публикации. И по-точно:
• публикации, свързани с известни имена, които правят индиректен PR на марка или продукт;
• възможност за тематично включване на продукти към подходящи като тема материали – например, диетични продукти при материалите за добра форма или диетите на
звездите; PR на продукти за слънцезащита в страницата за пътешествия или звездни
пътувания;
• включване на продукти на дадена марка в рецептите на броя.

Цени за реклама:
• вътрешна страница – 1000 лв.
• II-ра и III-та корица – 1500 лв.
• IV-та корица – 2200 лв.
• 1/2 вътрешна стр. – 600 лв.
•1/3 вътрешна стр. – 433 лв.

•1/4 вътрешна стр. – 350 лв.
• фолио – 2300 лв.
• вложки – 0.22 лв.
• вложки с фиксирано място – 0.27 лв.

отстъпка за
рекламни
агенции 15%

В зависимост от броя на планираните публикации, при сключване на 6-месечен или
годишен рекламен договор, са възможни отстъпки. Всички цени са без ДДС.

e лайфстайл списание, което излиза два пъти в месеца.

Тираж:
Издател:
Цена:

изключително ексклузивен – 20 000 бр.;
Moozoon Ltd.
1.99 лв.

Аудитория

Пол:
Възраст:

жени – 66%; мъже – 34%;
13–17 г. (2%)
18–24 г. (29%);
25–54 г. (67%);
55+ (2%)

Образование: средно и висше
Доходи:
средни и над средните за страната

Съдържание:	Списанието предлага много богато съдържание: ексклузивни
интервюта, фотосесии; срещи с известни български имена от света на
политиката и шоу-бизнеса; мода; козметика; пътешествия; културни
новини; кулинария; седмичен хороскоп.

Варианти за нестандартни платени PR-публикации:
• публикации, свързани с известни имена, които правят индиректен PR на
марка или продукт;
• възможност за тематично включване на продукти към подходящи като тема материали
– например, диетични продукти при материалите за добра форма или диетите на
звездите; пр на продукти за слънцезащита в страницата за пътешествия или звездни
пътувания;
• шопинг страници в секция „Тенденции” с артикули на определена марка или магазин
(сайт за електронна търговия);
• включване на продукти на дадена марка в рецептите на броя

Технически парамеТри

неОбрязан фОрмат
Фолио
1 страница
1/2 станица хоризонтално
1/2 страница вертикално
1/3 страница вертикално
1/3 страница хоризонтално
1/4 страница хоризонтално
1/4 страница вертикално

Осн. / вис.
- 470 / 307 мм
- 235 / 307 мм
- 235 / 153 мм
- 118 / 307 мм
- 83 / 307 мм
- 235 / 104 мм
- 235/ 68 мм
- 118 / 153 мм

Обрязан фОрмат

Осн. / вис.

Фолио
1 страница
1/2 станица хоризонтално
1/2 страница вертикално
1/3 страница вертикално
1/3 страница хоризонтално
1/4 страница хоризонтално
1/4 страница вертикално

- 460 / 297 мм
- 230 / 297 мм
- 230 / 148 мм
- 113 / 297 мм
- 78 / 297 мм
- 230/ 99 мм
- 230/ 67 мм
- 113 / 148 мм

файлови формати: TIFF, EPS, PDF
Цветност: CMYK
резолюция: 300 dpi
срок за подаване: четвъртък

Фолио

1/4 страница
вертикално

1 страница

1/2 страница
хоризонтално

1/2 страница
вертикално

1/3 страница
хоризонтално

1/3 страница
вертикално

1/4 страница
хоризонтално

