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Горещо препоръчваме за всеки клиент
      с целева таргет група - бизнес среди,държавна и общинска администрации,

               да се възползва от предложението за една
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СПИСАНИЕТО
Бизнес Клуб е печатно и онлайн издание в подкрепа на мал-
кия и среден бизнес.
Изданието съдържа актуална и полезна информация, насо-
чена към собственици и управители на български компании 
с до 250 служители. Темите са  разработени с идеята да 
подпомогнат МСП да подобрят представянето на своя биз-
нес, да осъществят бизнес контакти в България и чужбина 
и  да са активни. Малкия и среден бизнес е над 99,8% от 
българската икономика.

ПЕРИОДИЧНОСТ:     МЕСЕЧНО - 12 БРОЯ ГОДИШНО

ТИРАЖ:            7 000 броя печатно издание
        100 000 абоната в мейлинг листа

КУМУЛАТИВНА АУДИТОРИЯ (РАЗПРОСТРАНЕНИЕ)
Онлайн издание:
над 100 000 собственици и мениджъри в МСП
Печатно издание:
- до 5 000 броя чрез абонамент или директна продажба
- до 2 000 броя:
- висши представители на държавната и общинска 
администрация, посолства, тъговски мисии, Европейски 
парламент

ФИЛОСОФИЯТА НА ЕКИПА НА БИЗНЕС КЛУБ:
Да информира:
- в рубриката “Европарите”, ще Ви информираме за всичко, свързано с еврофинансирания, обществени поръчки и 
общински проекти.
- в рубриката “Партньорства” ще представяме възможности за международни пазари и участия в изложения чрез 
посолствата и търговските мисии, както и представяне на международни и български браншови организации.

Да критикува:
- в рубриката “Ало, Държавата” държавната и общинската администрации ще бъдат критикувани за действия или 
бездействия.
Важно е не да ви казваме, а да ви питаме какви са вашите проблеми. Затова ще сме ви благодарни да задавате 
вашите въпроси и да давате вашите предложения, да сте активни чрез “АЛАРМИРАЙ” и “АНКЕТА”

Да съветва:
- в рубриката “Експертът съветва” ще получавате полезни съвети относно бизнес консултации, консултанти по 
европейски проекти, правни консултации.

КОРИЦИ:
2-ра корица   4 000 лв.
3-та корица   2 900 лв.
4-та корица   4 700 лв.

СПЕЦИАЛНИ ПОЗИЦИИ:
Отварящо фолио  5 500 лв.
Второ фолио   4 900 лв.
Затварящо фолио  4 200 лв.
1/2 страница до съдържанието 2 000 лв.

ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ:
1/4 вътрешна страница    800 лв.
1/2 вътрешна страница 1 400 лв.
1 вътрешна страница  2 500 лв.
2 вътрешни страници  4 000 лв.

КОРПОРАТИВНИ  ПР СТРАНИЦИ:
С Аdvertorial се обозначават материалите:
- представяне на компания, продукт или услуга, споделяне на 
идеи и бъдещи проекти
- предоставят полезна и актуална информация
Материалите се приемат готови. 
При необходимост редакторския екип на списанието  създава 
материала, като информацията и снимките се предоставят от 
рекламодателя.
Материалът може да е и под формата на интервю.

1 страница   2 900 лв.
2 страници   4 200 лв.

РЕКЛАМНИ ФОРМИ И ТАРИФИ
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МАТЕРИАЛИ НА БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ И ИНСТИТУЦИИ
Чрез Бизнес Клуб споделете проблемите на бранша и/или 
развийте концепции за подобряването му.

за 1 страница   1 000 лв.
за 2 страници   1 800 лв.
за 3 страници   2 400 лв.

Брандинг  на рубрика (макс. 4 см.):
за страница      700 лв.

Обяви и съобщения:
1/8 страница      400 лв.

Други форми:
Вложки (до 20 гр., А4)  0,40 лв/бр.
Семплинги   по договаряне

Заявки за реклама се приемат до 20-то число, а визиите се 
приемат до 25-то число на текущия месец.

Всички цени са без ДДС!  

ОТСТЪПКИ:
10% за български производители и стратиращи 
компании
5% за авансово плащане за над 5 публикации

ОТСТЪПКИ ЗА БРОЙ ПУБЛИКАЦИИ:
2-4 публикации    4%
5-6 публикации    6%
7-8 публикации    8%
9-10 публикации  10%

БОНУС:
За рекламодатели на корици или фолиа – Корпоративен банер 
1180 x 160 px в www.business-club.bg
За рекламодатели - банер 300 x 250 px в www.business-club.bg.
Излъчванията на банерите са в продължителността на 
текущия брой.

РЕКЛАМНИ ФОРМИ – ОНЛАЙН ИЗДАНИЕ  (БОНУС)

РЕКЛАМНИ  БАНЕРИ
според рекламното участие в печатното издание

Вид реклама Формати Позиция Визуализации

Активни бонуси за периода 01.2015г. – 05.2015г.

За рекламодатели 
на корици или фолиа

Corporate 
Leader 
board

1180x160px 
до 240kb

Всички страници
Не по-малко от
30% от общите

за позицията

За рекламодатели с
цяла страница

Rectangle
300x250px 
до 120kb

Позиция 1
Всички страници

Не по-малко от
10% от общите
за позицията

За рекламодатели с
1/2 страница

Rectangle
300x250px 
до 120kb

Позиция 2
Всички страници

Не по-малко от
10% от общите
за позицията

За рекламодатели с
1/4 страница и
ПР материали

Rectangle
300x250px 
до 120kb

Позиция 3
Всички страници

Не по-малко от
10% от общите
за позицията

Изисквания към банерите
-  Формат на банерите - GIF, JPEG, FLASH.
-  Flash банерът се изпраща с .FLA файла и всички използвани шрифтове.
-  Всеки банер трябва да бъде с вграден линк, който да се отваря в 
отделен прозорец.
-  TVC Flash банерите (1MB) трябва да бъдат във формат .flv и да 
съдържат видеоклип и бутони play и stop за него. Продължителност на 
видеоклипа до 30 секунди 50% оскъпяване.
Рекламните форми се предоставят не по-късно от 48 часа, преди старта 
на кампанията.

Изисквания към файловете за печатна реклама
Файлови формати: PDF, EPS, TIF, JPG – без импортирани цветни профили
Резолюция на изображенията: 300 dpi.      Цветови модел: CMYK 
Текстовете трябва да са векторизирани (растеризирани при TIF и JPG).

Обрязан формат на списанието: 210 мм х 297 мм, наддаване по 3мм.
Елементите трябва да са на минимум 7 мм от ръба на страницата.

FULL
PAGE

1/2
PAGE

1/2
PAGE

1/4
PAGE

www.piero97.com




