За кого е предназначено DiVino magazine?
Любители, професионалисти, ценители, хора с
изразен силен интерес към всичко свързано с
виното
Добре образовани, високо платени, с успешна
кариера и желание за развитие
На възраст над 30 години, търсещи нова личностна
идентификация извън професионалната
Търсят качествени продукти и обслужване на високо
ниво, за които са готови да платят

Кой създава DiVino magazine?
Екип с високо професионално ноу-хау, богати опит
и познание за това как се прави винено издание
Специалисти и страстни ценители на добрите
вина, желаещи да популяризират винената култура
в България
Уникално съчетание на хора с високи
професионални качества и ценителска страст,
събрани в екип от съмишленици и приятели
Защо DiVino magazine e добър партньор?

Влиятелни в професионалните среди, някои от тях
лидери на обществено мнение

Отговаря на високи професионални и етични
стандарти

Стремят се към по-висок стил на живот. Търсят негов
израз в естетика на храненето, добрите напитки,
модните тенденции и пътешествията по света

Прави се от професионалисти, дългогодишни
специалисти във винената област, истински
ценители на доброто вино, вкусната храна и
удоволствията от живота

Динамични, позитивни и отворени към нови идеи –
прекарват много време извън дома
Имат силен интерес в областта на виното
Техни клиенти или бизнес партньори разбират
от вино

Стойностно издание за винена и гурме култура
и публицистика, което е директно насочено към
ценители и познавачи
Ефективен канал за привличане на нови
съмишленици във виненото и гурме общество,
както и поддържане на връзки с тях

С вкус към красивото, модерното, различното
Екологично отговорни

Има амбиции да диктува тенденциите в развитието
на вино културата и потреблението в България

Активна и добре таргетирана комуникационна
стратегия за достигане до целевия брой
потенциални клиенти
Възможност за създаване на позитивни
потребителски нагласи
Нови приятелски и бизнес партньорства
Можете да получавате DiVino magazine чрез
абонамент или да ни намерите в:
Магазини за вино и алкохол:
Casavinо, Fireball, Оренда и др.
Гурме магазини:
Хляб и сирене за приятели
Други магазини:
Рино, Дженезис
Заведения:
Pure kitchen@dinner bar
В обектите на Inmedio в моловете:
в София, Стара Загора, Бургас, Ямбол, Варна, Габрово,
Пловдив, Русе, в Relay и One minute
Бензиностанции:
Лукойл, ОМВ
Книжарници:
Сиела, Booktrading, Orange, Хеликон
Он-лайн магазин:
Vintageclub.bg

Рекламна тарифа на DiVino magazine
страница/позиция
Вътрешна лява страница
във втората половина /след 50 стр.
Вътрешна дясна страница
във втората половина /след 50 стр.
Вътрешна лява страница
в първата половина /до 50 стр.
Вътрешна дясна страница
в първата половина /до 50 стр.
Трета корица
Четвърта корица
Втора корица
Фолио във втората половина
Фолио в първата половина
Второ фолио
Първо фолио вкл. Втора корица
Отстъпки в DiVino magazine
отстъпки
3 страници
4 страници
5 страници
6 страници
7 страници
8 страници
9 страници
10 страници
Над 12 страници

цена
900 лева
1 100 лева
1 200 лева
1 400 лева
1 600 лева
2 900 лева
2 100 лева
2 500 лева
2 800 лева
3 000 лева
3 200 лева

%
0
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
по договаряне

Допълнителни отстъпки за пакет сделки
websites
0
1
2
0
5%
1
5%
15%
2 10%
15%
20%

Допълнителни отстъпки
вид на отстъпката
Авансово плащане
Рекламна агенция

отстъпка %
5%
15%

Отстъпките се калкулират една след друга, не се сборуват
общо.

Условия за реклама в DiVino magazine
Договор се сключва за минимум 3 страници реклама
Страниците можете да използвате за рекламна
визия или ПР публикация
При ПР публикация – редакторите подготвят
материала по предварително подаден изходен текст
от страна на клиента, но слeдвайки стилистиката на
DiVino magazine
Срокове за подаване на рекламни визии и материали
DiVino magazine излиза всеки трети месец.
Заявки за реклама се приемат до 15-то число на
предходния месец. Рекламните материали до 20-то
число на предходния месец.
Технически спецификации
Размер на страница: 205х295 обрязан формат
Формат на файла: EPS или TIF (PSD), CMYK
Шрифтове – в криви
Не се приемат готови филми
DiVino magazine не носи отговорност за цветови
несъответствия на публикуваните реклами, ако рекламните
материали не бъдат придружени от цветна проба.
Списанието излиза на всеки три месеца с цена 10 лева и
тираж от 2 000 броя

magazines

Какво може да предложи DiVino magazine?

www.piero97.com

