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СПИСАНИЕ

Тираж: 10 000 Периодичност: 12 броя годишно
Най-голЯмото българско списание на пазара за архитектура, дизайн и обзавеждане.
Издава се от 1967 г. Редовната Читателска аудиториЯ надхвърля 25 000 души, като близо
70% от ТЯХ са жени. В професионалните среди на архитекти, дизайнери, производители
на мебели и строители списанието се ползва с изклюЧително висока репутациЯ и има
статут на институциЯ в бранша.

за публикации на реклама в списанието

ЦЕНИ ЗА РЕКЛАМА

в евро

Лява страница
Дясна страница
Дясна страница до средата на списанието
Фолио при прегъната първа корица
Водещо фолио (2-а кор. и 1-а стр.)
Първо фолио
Фолио
1/2 вътрешна страница
1/4 вътрешна страница
2-ва корица или 1-ва стр.
3-а корица
Лого на 1-а корица
4-а корица - гръб на списанието
Фиксирано място
PR текст
Влагане на дипляни (вложки)
– при лепене

1450
1500
1550
3900
3600
3100
2800
790
420
2200
2000
450
3000
+15%
+20%
0.12/бр.
0.17/бр.

Формат на изображенията: PDF, EPS, TIF
300 dpi. Текстовете да са обърнати в
криви.
Размер на 1 страница: необрязан формат
220х290 мм, обрязан формат 215x280 мм

Излиза между 1-о и 5-о число на месеца. Заявки за реклама се приемат
до 5-о число на предходния месец.
Материали за рекламите
се приемат до 13-то число.

1. Публикация на единично каре (1/8)

55

2. Публикация на двойно каре (1/4)

110

4. Публикация на една страница карета с лого

550

5. Рубрики „Оферта на броя“ на 1 стр. с талон и
„Нови колекции“ на 1 стр.

620

6. Рубрика „Нови магазини“ на 1/4 стр. (за 3 броя)

200

7. Рубрика „Нови магазини“ на 1/2 стр. (за 3 броя)

370

8. 1/4 стр.

270

9. 1/2 стр.

470

10. Корица

750

У с л о в и Я

з а

у Ч а с т и е

Художественото оформление на приложението се изпълнява от художника на
списанието
В публикациите на цели страници се допуска отпечатването на лого

Цените са без ДДС. Плащането е
авансово по курса на БНБ за деня.

Посочването на цените на продуктите e задължително

София 1164, бул. „Дж. Баучер“ 23, тел.: 02/42 24 778, 42 24 779, 42 24 798, 42 24 797

Разпространение: републиканска разпространителска мрежа и абонамент

за публикации на реклама в приложението за обзавеждане КОЕ, КЪДЕ, КОЛКО

