София, ул. „Княз Борис I“ №147

Седмичникът „Минаха години“ е с над 120-хиляден тираж и 32 страници
обем. Със своята богата тематична палитра той се посреща с изключителен интерес
от населението.
Вестникът се утвърди с името на предпочитан и влиятелен социален вестник в
страната. Сред неговия тематичен обхват са проблемите на социалното и здравното
осигуряване, пенсионното дело, политиката на доходите и жизненото равнище,
моралните устои на обществото, здравето и дълголетието. Вестникът обхваща широка
гама публикации в сферата на културата, литературата и изкуството; ангажира се с
публикуването на разкази, стихотворения, хумор и сатира с участието на изявени
български текстописци и карикатуристи, актуални събития. Като най-авторитетна
трансмисия между неговата читателска аудитория и органите на законодателната и
изпълнителната власт, вестникът е допринесъл чрез правна консултация в помощ на
българския народ.
Цени за рекламно участие:
 Кв. см. черно-бяло – 3,00 лв.
 Кв. см. цветно – 5,00 лв.


PR публикация: + 30% върху стойността по тарифа

 Половин вътрешна страница черно-бяла (500 кв. см) – 1200 лв.
 Половин вътрешна страница 4+1 цвята – 1600 лв.
 Цяла вътрешна страница черно-бяла (1000 кв. см) – 2000 лв.
 Цяла вътрешна страница 4+1 цвята – 4000 лв.
 Половин последна страница 4+1 цвят – 2400 лв.
 Цялата последна страница 4+1 цвята – 4800 лв.

Отстъпки:
o за стойност на рекламните материали над 5 000 лв /за месец/ – 10%;
o за стойност на рекламните материали над 10 000 лв /за месец/– 20%;
o за рекламни агенции – 15 %;
o за суми над 50 000 лв се уговарят допълнителни отстъпки;

Отстъпка за дадена реклама се прави или за обем, или за брой публикации, но не
и за двете едновременно.

РАЗМЕРИ :
1 колона 3.9 см
2 колони 8.1 см
3 колони12.3 см
4 колони 16.6 см
5 колони 20.7 см
6 колони 25 см;
височина на наборното поле 37 см.

Цените са без включен ДДС.

