еvo стъпва в България!
През октомври 2012 г. на пазара ще излезе
първият български брой на списание evo.

evo e месечно автомобилно списание на Dennis Publishing, Великобритания. Компанията е позната по цял свят със
своите издания, част от които са Maxim, The Week, Men’s Fitness, Health and Fitness, Auto Express и Octane.
еvo е на пазара от 1998 г, като в момента излиза в 13 държави - Великобритания, Гърция, Италия, Малайзия, ОАЕ,
Франция, Хърватска, Словения, Сингапур, Тайланд, Турция, Украйна и Чехия.
С девиза“Тръпката от шофирането”, evo предлага на своите читатели
увлекателни материали, гарнирани с уникални снимки. Най-важните
думи са технология, качество, изключителност, обективност и емоция.
По оригинален начин, evo ще ви представи най-желаните автомобили
– от суперспортни модели до най-достъпните предложения на пазара.
Мисията на evo е да информира, да образова, но и да забавлява.
Представя всеки нов интересен автомобил на пазара, като поощрява
покупката му. Осигурява на читателя атрактивно и технично издание,
без празни приказки. На страниците на evo ще откриете признати по
цял свят автори и рубрики, които ще ви накарат с нетърпение да
очаквате следващия брой.
Основни рубрики
evo Radar – новини, нови коли, интервюта, технологии
evo Driven – тестове на нови коли
Основна тема с много материали към нея
evo Fast Fleet – дългосрочни тестове
evo Knowledge – съвети за покупка и тестове на автомобили на старо,
тунинг, авточасти, пътувания
Читателят на evo е между 25 и 54 години. Заема средна /висша управленска или административна позиция и има
средни или високи доходи. Интересува се от новостите в света на автомобилите и притежава поне един автомобил.

evo в България се прави от екип с над десетилетие опит в медиите и автомобилната журналистика. С помощта на
професионалисти от автомобилните спортове, списанието ще предлага както преводни, така и силни авторски
материали.
Параметри:
Пълноцветноцветно лусозно издание, обем 116 страници. Тираж 8000 броя, корична цена 5 лв.
Национално разпространение: в големите вериги бензиностанции, хипермаркети, специализирани магазини , както
и силна абонаментна кампания.
Правата на evo за България се държат от XCo Publishing.

www.piero97.com

РЕКЛАМНА ТАРИФА
в сила от 15 юни 2012 г.

1/1 страница
1/2 странциа
1/3 страница
2-ра корица
3-та корица
4-та корица
вътрешна корица (двустранна)
Фолио
Водещо фолио (2-ра корица + 1ва стр)
Рекламни вложки (само за целия тираж)

2400 лв.
1440 лв.
990 лв.
3450 лв.
2880 лв.
4800 лв.
4800 лв.
3600 лв.
4500 лв.
0,30 лв./бр

Утежнения:
Фиксирана позиция
Платена публикация
Други рекламни форми – по договаряне

+20%
+20%

Размери необрязан (обрязан) формат, мм
1/1 страница 225 х 295 (220 х 285)
1/2 страница хоризонтална 225 х 148 (220 х 143)
1/2 страница вертикална 115 х 295 (110 х 285)
1/3 страница хоризонтална 225 х 98 (220 х 93)
1/3 страница вертикална 295 х 75 (285 х 70)
фолио 450 х 295 (440 х 285)

Файлове се приемат в следните
формати: EPS, PDF, TIFF, JPG.
Резолюция 300 dpi, CMYK, текстовете
да са векторизирани или карето да е
придружено с шрифт.
Заявки се приемат до 14 число на
предходния месец, карета се подават
до 18 число.

XCo Publishing си запазва правото на промени в настоящата тарифа. Посочените цени са без ДДС.
www.piero97.com

РЕКЛАМНА ТАРИФА ONLINE

www.evo-bg.com
в сила от 1 август 2012 г.
Схема начална страница
лого

Схема вътрешни страници
728х90 px

рекламен банер 1

лого

меню

рекламен банер 1
меню

търсачка

300х250 px

търсачка

основна визия

160х600 px

728х90 px

160х600 px

основна визия (новини)

рекламен банер 4

300х250 px
300х250 px
рекламен банер 3
рекламен
банер 2

рекламен банер 3

рекламен
банер 2

обща информация

обща информация

обща информация
обща информация
социални
мрежи

социални

мрежи

Рекламни форми в www.evo-bg.com
ПОЗИЦИЯ НА
БАНЕРА

РАЗМЕРИ

ЦЕНА ЗА
1 МЕСЕЦ

Банер 1 - всички
страници
Банер 2 - всички
страници
Банер 3 - всички
страници
Банер 4 - вътрешни
страници

728 х 90

800

160х600

500

300х250

300

300х250

200

Параметри
ОТСТЪПКИ: За комбинация от реклама в печатното
издание и уеб реклама – по договорка
НАДБАВКИ: Втора марка в комуникацията – по договорка
Нестандартни рекламни форми: по договорка
ЗАЯВКА: 5 работни дни преди старта
Подаване на рекламни форми: 2 работни дни преди старта
Размер на файловете за банери до 40 kb
Формати на файловете: swf, gif, jpg, png, html
Flash банер: подава се FLA файл с използваните шрифтове
www.piero97.com

XCo Publishing си запазва правото на промени в настоящата тарифа. Посочените цени са без ДДС.

