Списание VOYAGE

Списание Voyage е вашият гид във вълнуващия свят на луксозните пътувания.
Излиза 4 пъти в годината – от 2011 г. насам. Екипът ни си партнира с най-елитните
хотелски вериги, с круизни и авиокомпании, с национални туристически бордове,
представя дестинации, продукти и услуги от най-висок клас. С нас всяка мечтана
посока е възможна, от нас научавате новините и последните тенденции при луксозните пътешествия и почивки, при нас получавате цялата информация от първа ръка,
нужна ви за висшето изкуство на пътуването. Във всеки брой поднасяме и специална селекция от хотели и курорти, които отговарят безкомпромисно на философията, че луксът няма само материално измерение, а се състои от отдадено обслужване,
персонално отношение и неизменно внимание към най-дребния детайл.

Разпространение

Voyage се разпространява в подбрани 5 звездни хотели в България, в голф клубовете, в бизнес и
VIP салоните на летищата в София, Варна, Бургас и Пловдив, в бизнес класите на летящите от България авиокомпании. VOYAGE се разпространява още в над 400 точки на продажба на територията на
България, както и в бензиностанциите в страната в тираж от 6000 бр.

График 2014:
8 брой – 10 февруари 2014
9 брой – 12 май 2014;
10 брой – 15 септември 2014
11 брой – 1 декември 2014

Всички рекламни материали следва да бъдат получени до 2 седмици преди публикуване.

ЦЕНИ ЗА РЕКЛАМА
КОРИЦИ

цена

СТРАНИЦА

цена

2-ра корица

1900 EUR

1/1 страница

1250 EUR

3-та корица

1700 ЕUR

1/2 страница

4-та корица

2500 ЕUR

1/3 страница

ФОЛИО

цена

Водещо фолио

2700 EUR

650 EUR

2-ро фолио

2500 EUR

450 EUR

Фолио

2100 EUR

ТЕХНИЧЕСКИ
ИЗИСКВАНИЯ

Размер на списанието: Необрязан формат 215/307 мм (обрязан формат 210/297 мм); Обрязване:
по 5 мм отгоре и отдолу и по 5 мм от едната страна (лява или дясна) в зависимост от страницата
Фолио: Необрязан формат 430/307 мм (обрязан формат 420/297 мм);
Обрязване: по 5 мм отгоре и отдолу и външните страни по 5 мм (ляво и дясно)
Забележка: сп. VOYAGE се лепи и не е за препоръчване да има текст или важна информация на
по-малко от 10 мм от сгъвката (вътрешната стена на страницата)
Цените са без ДДС
Утежнение за фиксирано място: 15%
Тираж: 6000 броя
VOYAGE излиза 4 пъти годишно

