екстремно списание
Ние сме най-голямата българска
медия за outdoor и екшън спортове.

360° медия канали...

Списание °
Над 100 страници, 100% висококачествена
рециклирана хартия с тираж над 6 000 бр.
изпълнени със свобода и вдъхновение,
разпространени в цяла България.

Излиза всеки сезон с материали за най-новите,
модерни и популярни постижения и тенденции в
спорта, природата и културата.

съдържание°
Работим с едни от най-добрите
автори, фотографè è
кореспонденти, което гарантира
на читателите ни наймодерната и актуална
информация
по редица теми.

Спортът и активния начин на живот
предполагат по-висок жизнен стандарт
предвид необходимостта от закупуването
на специализирана екипировка и организирането на пътувания до места, които позволяват практикуването им.

Реализация°
° Месечните посещения на сайта ни са

íàä 70 000, êàòî çàâðúùàùèòå ñå
ïîñå-òèòåëè ñà íàä 65%, òâúðäà
àóäèòîðèÿ, êîÿòî íè ñå äîâåðÿâà è
ñëåäè ðåäîâíî

° Уникалнитият дневен обхват на интернет каналите ни е над 15 000

° Последователите ни във Facebook към

момента са над 23 000 души

° Средните продажби на тиражите
надхвърлят 65%

° Непродадените броеве се връщат за
повторна продажба в пакет или се подаряват на тематични събития

° Броевете ни се разпространяват ма-

сово в РЕП-мрежата в страната, бензиностанции, специализирани магазини
и места за практикуване на различни
спортове, книжарници

аудитория°
Аудиторията ни има широк и постоянно разрастващ
се спектър на интереси и нужди. Те са активни и динамични хора от 16 до 60 г. с усещане за свобода и
åíòóñèàçúì, êîèòî èçïèòâàò îò ïðàêòèêóâàíåòî
íà ðàçëè÷íè ñïîðòîâå.

8%
ДРУГИ

Ценят качеството и
разнообразието.

11 %
35 -44 г.

35 %
18-24 г.

46 %
25-34 г.

4 4%
Жени

Обикновено практикуват повече от
един спорт.

Активни потребители на нови продукти
от всички сектори.

Имат отговорно отношение към природата и
света.

Динамични,
образовани и добре информирани хора с висок
стандарт.

56%
М ъже

Задават тенденции
за стил, комфорт и
качество на живот в
обкръжението си.

За рек ламод атели

Защо да рек ламирате при нас°
° 360 äîñòèãà äî ÿñíî òàðãåòèðàíî, äèíàìè÷íî îáùåñòâî, êîìïàêòíî â èíòåðåñèòå ñè êúì ðàçëè÷íè ñïîðòîâå è outdoor êóëòóðàòà
° Ìåäèÿòà íè å íàñî÷åíà êúì äúëãîñðî÷íè ïàðòíüîðñòâà, ñ öåë ïîñòèãàíå íà òðàéíà ðàçïîçíàâàåìîñò íà ìàðêè è íàëàãàíåòî èì ñðåä àóäèòîðèÿòà íè
° Èçãðàäåíî ñ ïîñòîÿíñòâî äîâåðèå ó ñâîèòå ïàðòíüîðè, ðåêëàìîäàòåëè è îðãàíèçàöèè ñ óñòîé÷èâîòî ñè, ëîÿëíî è ïðåäâèäèìî ìåäèéíî ïîâåäåíèå

Възможности за рек лама и комуник ационно присъствие
° Позициониране на имиджова реклама в списанието или сайта
° Изработка на рекламни и презентационни материали в списанието или сайта
° Организиране на специални събития, демонстрации или масови активности с цел реклама и промоции на продукт или локация
° Позициониране на бранд на различни утвърдени или новаторски събития свързани с календара на алтернативни спортове и култура
° Организиране на атракция на ваше събитие
° Разработване и провеждане на цялостни рекламни кампании за позициониране сред обществото

Корпоративни събития и бонуси
° Тиймбилдинги ° Предложения за преживявания сред природата ° Отстъпки за продукти

за ц€ните ли°

(Фолио)
3400 лв.

1960 лв.
размер 225 х 250 мм

размер 450 х 250 мм

1-во Фолио
(2-ра корица +
3-та страница)
цена: 4950 лв.

1/2 страница
1190 лв
размер 115 х 250 мм

Двойна - страница

рекламна
страница

Последно Фолио
(3-та корица +
последна страница)

2-ро Фолио
(4 + 5-та страница)
-та

размер 450х250 мм

цена: 3950 лв.

1/2 страница
1190 лв.
размер 225 х 130 мм

цена: 4650 лв.

размер 450х250 мм

размер 450х250 мм

6000 + тираж и над 65% реализация и 100% след вторично разпространение.

2-ра
ко р
3 4 0и ц а
0л
в.

Списание°
3 -та корица
3200 лв.

Брандиране на брой 20 360 лв.

-та

4
ца
и
р
о в.
к
)
на 0 л
(з а д 5 5 5

Брандиране - 720 лв. на страница

*Оскъпяване
за фиксирана позиция - 15%
за дясна страница -10%
Платени публикации се извършват от
редакторския екип с 50% оскъпяване
цената за съответната рекламна площ.
**Отстъпки за обем
(цените са в български лева):
5 001 - 10 000 - 20%
10 001 - 15 000 - 25%
над 15 001 - 30%
***размер на една страница 22
см Х 24 см; необрязaн 22.5 x 25 cm

****дати на излизане
05 април; 05 юли; 15 септември; 15 декември
включва, брандиране на всяка страница със съдържание от списанието +
рекламни визии на 4-та корица и още 2 произволни десни страници.

*****тираж
6000 + бр. (към август 2014 г.)

