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Списание "Моето бебе и аз" е насочено към модерните родители
- млади, интелигентни, амбициозни, търсещи актуална и практична информация. Попадайки във фокуса на най-активната част от
населението "Моето бебе и аз" осъществява директна връзка с
търсения потребител на всички продукти и услуги, необходими
на семейство с бебе и малко дете. За улеснение на връзката с
читателите, списанието разполага с интернет сайт, форум и
страница във Facebook. Като подарък към списанието се предлагат книжките от поредицата "Моята библиотека" и списание
"Моята бременност". Списание "Моята бременност" излиза два
пъти в година - април и септември.

Характеристики на изданието

Размери

Периодичност: месечно
Обем: 96 стр.
Цветност: 4 + 4 пълноцветен печат
Хартия: тяло - 100 гр.
корица - 250 гр. с UV лак
Тираж: 10 000 броя

Цяла вътрешна страница
Обрязан формат 165 х 235 мм
Необрязан формат 170 х 245 мм
Половин вътрешна страница
Вертикална
Обрязан формат 80 х 235 мм
Необрязан формат 85 х 245 мм
Хоризонтална
Обрязан формат 165 х 115 мм
Необрязан формат 170 х 120 мм

Разпространение:
• в разпространителската мрежа;
• в специализирани бебешки магазини;
• чрез абонамент.

Формат и оформление

Срок

Списанието е в удобен за дамската чанта
малък формат. Отличава се с високо качество на графичното оформление и печата,
професионални фотосесии и актуални визии.

Заявките за реклама се приемат до
1-во число на предходния месец.
Рекламните визии се приемат до
5-то число на предходния месец.

Поредица
"Моята библиотека"
Прилаганите към списание "Моето
бебе и аз" малки книжки, тип "практически наръчник", се радват на
огромен успех сред читателите,
тъй като предлаганата в тях информация е полезна, кратка, ясна и
систематизирана. Книжките с
професионални съвети и готови
решения спестяват време на родителите и остават завинаги в
семейната библиотека.
Поредица "Моята библиотека"
2013 включва:
"Първата година от живота на
бебето" - февруари
"Дневник на моето бебе" - юни
"Хранене на бебето" - август
"Игрите и играчките" - декември

Тарифи "Моето бебе и аз"
Вътрешни страници
Фолио - 1900 лв.
Цяла вътрешна страница - 1150 лв.
Половин вътрешна страница - 600 лв.
Корици
Водещо фолио - 2500 лв.
Втора корица - 1700 лв.
Трета корица - 1400 лв.
Четвърта корица - 2200 лв.
Други
PR Публикация - фолио - 1700 лв.
PR Публикация - цяла страница - 1000 лв.
PR Публикация - половин страница - 550 лв.
Фирмено лого на първа корица - 850 лв.
Спонсорство на рубрика - 600 лв.
Представяне на продукт към статия - 150 лв.
"Жълти страници"
(за магазини, аптеки, лекарски кабинети, детски градини и др.):
Рекламна визитка
(70 х 40 мм) - 70 лв.
Каре 1/4 страница
(70 х 90 мм) - 120 лв.
Каре 1/2 страница
(135 х 90 мм) - 210 лв.
Фиксирана страница + 10 %
Разпространение на рекламни материали чрез целия тираж
Вложки (опаковани в полиетиленов плик) - 0,10 лв./брой
Влагане на рекламни материали без опаковане 0,05 лв./брой
Специални изисквания за печат - по договаряне
Дизайн - по договаряне

Отстъпки
За брой публикации отстъпка в %
3 публикации - 3 %
6 публикации - 6 %
9 публикации - 10 %
12 публикации - 15 %
Отстъпка за рекламна агенция - по договаряне
Тарифи "Моята библиотека"
Втора корица - 650 лв.
Трета корица - 550 лв.
Четвърта корица - 800 лв.
1 вътрешна страница - 450 лв.
2 вътрешни страници - 800 лв.
3 вътрешни страници - 1000 лв.
Технически изисквания
Готовите реклами се предоставят в TIFF или EPS формат, заедно с
разпечатка 1:1 или „привю“ в jpg
• текстовете да са конвертирани в криви
• всички цветове да са в CMYK
• подложка е един bitmap обект (да няма прозрачности, сенки
или други ефекти) в CMYK и с резолюция 300 dpi
• визията да е съобразена с описаните размери на рекламните полета, да няма графични обекти в близост до рамката на изрязване
Когато рекламата се изработва в редакцията се подават:
• текстове в електронен вид
• изображения с максимално добро качество или качествен
снимков материал
• фирмен знак на файл в CMYK
• при запазен фирмен цвят се предоставя мостра

