
ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИЖКА ЗА

РЕКЛАМНИ СТРАНИЦИ:

Вътрешна страница ...................................................
..... 3 950 лв

1/2 страница ...................................................
.................. 2 650 лв

1/3 страница ...................................................
.................. 2 150 лв

Вътрешно фолио ...................................................
........... 5 800 лв

4-та корица  ..................................................
.................... 5 800 лв

2-ра корица ...................................................
..................... 5 200 лв

3-та корица  ..................................................
................... 4 500 лв.

Фолио 2-ра корица ..................................................
........ 6 000 лв.

КАЛЕНДАР ЗА СЕЗОН 2015:

15.03 .........................Австралия 

29.03 ............................Малайзия 

05.04 .............................Бахрейн 

19.04 ................................ Китай 

10.05 ..............................Испания 

24.05 ..............................Монако 

07.06 ................................Канада 

21.06 .............................Австрия 

05.07 ...............Великобритания 

19.07 ............................ Германия 

26.07 ...............................Унгария 

23.08 .................................Белгия 

06.09 ..............................Италия 

20.09 ........................... Сингапур 

27.09 ................................Япония 

11.10 ...................................Русия 

25.10 ....................................САЩ 

01.11 ............................. Мексико 

15.11 .............................Бразилия 

29.11 ............................Абу Даби

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ:

• формат на файла: PDF, EPS или TIF (PSD)

• поне 250 dpi, CMYK

• за визии на две съседни страници (фолио) да се предвидят 

 по 4 мм за лепене от вътрешната страна.

• за първо фолио - по 6 мм на двете страници за лепене

ОБЕМ: 64 страници

ТИРАЖ: Ще бъде вложена в тиражите на Auto Bild 438 и Top-

Gear 124 ( общо: 45 000 бр).

РАЗМЕР: 210x270 мм

ДАТА НА ПАЗАР: 11.03.2015 г.

КРАЙНА ДАТА ЗА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 5 март 2015 г.

С Е З О Н  2 0 1 5
За поредна година издателство S Media Team отделя 

специално внимание на старта на Формула 1. Тази година 

материалите за Ф1 ще бъдат представени в отделна 

книжка, която ще бъде вложена в целите тиражи на 

водещите автомобилни списания Auto Bild и TopGear.

В раздел 1 ще бъдат представени актуални въпроси от 

новия сезон, информация от предсезонните тестове. Също 

така ще има значими теми от Формула 1 – завръщането 

на McLaren-Honda, формата на Red Bull, превъзходството 

на Mercedes в тестовете, фалита на малките отбори и 

подобни теми, които могат да са с различно съдържание, 

интервюта с известни личности, пилоти и шефове на 

отбори от F1, исторически материали и такива, посветени 

на пилотите дебютанти в спорта. Мнение и интервюта на 

водещи немски специалисти по темата Ф1.

Раздел 2 разглежда всеки един от отборите през новия сезон 

представен през погледа на водещ британски специалист в 

областта. Както и материал за начините за пътуване до 

състезание от Формула 1.

Раздел 3 представлява календар на сезона на една страница 

и кратка информация за всички Гран при от календара – общо 

20 на брой.

S Media Team

ДОПЪЛНИТЕЛНА ОТСТЪПКА ЗА МЕСЕЦ МАРТ:

10% за участие /страница/ в едно списание и приложението

15% за две или повече списания и приложението

Вид участие Обрязан формат
Необрязан 

формат

Цяла страница 210x270 мм 215x280 мм

Фолио 420x270 мм 430x280 мм

1/2 страница хор. 210x135 мм 215x140 мм

1/2 страница верт. 105x270 мм 110x280 мм

1/3 страница хор. 210x90 мм 215x95 мм

1/3 страница верт. 69x270 мм 74х280 мм


