Валидна от 2 януари 2014 г.
Цените са без ДДС

РЕКЛАМНА ТАРИФА

Ден на излизане: петък.
Краен срок за заявка: 2 дни преди публикация
лв/колонмм

Вътрешна
страница

Първа
страница
на раздел

Цветност

черно бяла
+ 1 цвят
4 цвята

Първа страница

2.23 лв
2.69 лв
3.39 лв

Долна
половина
Размер: от 1к
до 6к/20 мм

3.38 лв
4.05 лв
5.09 лв

Последна страница
долна половина
Размер: от 1к до
6к/20 мм

8.92 лв
10.76 лв
13.56 лв

4.46 лв
5.38 лв
6.78 лв

Запазено място и позиция за вътрешна страница /конкретна страница и място / + 20%
Нестандартни рекламни карета /с широчина неотговаряща на размера на колоните/ +30% За съобщения и
реклама във формата на редакционен материал /отбелязват се с наименование "реклама" или "платено
съобщение"/ +50%
Експресна поръчка , заявена в деня преди публикация + 50%
Начин на изчисляване на публикация: Площта в колонмм /височина в мм по брой колони/ се умножава
по съответната цена в лв/колонмм.

Отстъпки за реклама в каре:
*За площ:
600 - 1200 кмм ......................... 17%
1200 - 2354 кмм ........................ 20%
2354 - 4708 кмм ........................ 23%
4708 - 7062 кмм ........................ 26%
7062 – 9 416 кмм ..................... 30%
9416 - 23 540 кмм ..................... 34%

*За брой публикации

6 публикации ................ 4 %
12 публикации .............. 8%
24 публикации ............... 12 %
52 публикации ............... 20 %
104 публикации .............25%

23 540– 35 310 кмм ...................36%
35 310 - 47080 кмм ....................38%
47080 – 58 850 кмм ...................40%
58850 – 94160 кмм.......................43%
94160 – 117700 кмм ..................45%
Над 117700 кмм. – по договаряне

**За авансово плащане: ...........5 %

*Договорите се сключват или за площ, или за брой публикации. Договори сключени за площ след започването им не могат да се
трансформират в договори за брой публикации. ** Процентът за авансово плащане се приспада, ако публикацията се заплати преди
крайният срок за приемане на реклама. Отстъпка за Рекламна агенция – 5 %

Технически параметри и изисквания:
Ширина на колоните:
1 колона .......................................... ..40.42 мм
2 колони.......................................... ..84.33 ММ
3 колони.......................................... 128.25 мм

4 колони.......................................... 172.17 мм
5 колони .......................................... 216.08 мм
6 колони.......................................... 260.0 мм

Печатно поле: ............ 260.0 /390.3 мм
Размерна 1/1 стр.: 2341.8 кмм
Готовите рекламни карета се предоставят в "Политика" на файл (Corel Draw 9.0 или по-ранна версия, QuarkXPress 3.3
или по-ранна версия, формати EPS – 8 версия, TIFF) не по-късно от 14.00 часа в деня преди публикация. Маркетинг и
реклама: 1527 гр.София, ул. Екзарх Йосиф №119, тел. 960 22 09, 960 22 14, 960 22 16 факс 975 24 44

