
Рекламна тарифа
за списание полиграфия с раздел ProPACK

6 книжки годишно
Тираж: 1000 бр.

Цена в лева: 900 Цена в лева: 500 Цена в лева: 450 Цена в лева: 500 Цена в лева: 350
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   Основано 1949 г. 
Орган на Съюза на пeчатарската инду
стрия в България. Научнотехническо спи
сание за техника, технология, организация 
и управление на редакционноиздателския 
процес и печатното производство.

   Основано 2007 г. 
От 2015 г. е част от сп. полиграфия и 
излиза като раздел в средата на общото 
книжно тяло. 
Специализирано списание за опаковане, 
проектиране и дизайн на всякакъв вид опа
ковки, опаковъчни машини и технологии.

Тематика: Публикува актуална информация за дизайна и типографията, изда
телските процеси, печатното производство и книговезването, материали и 
консумативи за полиграфията, новости в областта на офсетовия, дигиталния, 
широкоформатния, флексо и ситопечата, както и за сродни индустриални клоно
ве. Публикува още информация за иновации, мениджмънт и аналитични статии в 
сферата на полиграфическия бранш.

Тематика: Дизайн на опаковки. Опаковъчни машини и технологии. Печат на опаков
ки и етикети. Материали и консумативи за опаковъчния бранш. Храните и напит
ките, козметиката и фармацията, стоките за бита и др. като обект на техно
логиите за опаковане. Търговските вериги като партньор на производителите на 
опаковки и като производители на „собствени етикети“ (private labels). Дистрибу
ция на опаковани стоки. Защита на стоките, опаковките, потребителите и околна
та среда. Законодателство и нормативни изисквания в сферата на опаковането.
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Файлов формат: 
•EPS (в криви) •TIFF/PSD (300dpi) 
•PDF (high resolution, за печат)
Обрязване: наддават се по 5 мм от всички страни
Цветност: CMYK

Първа корица на Полиграфия 2000 лв.

Втора корица на Полиграфия 1500 лв.

Трета корица на Полиграфия 1300 лв.

Четвърта корица на Полиграфия 1600 лв.

Първа корица на раздел ПроПАК 1300 лв.

Втора корица на раздел ПроПАК 1100 лв.

Трета корица на раздел ПроПАК 1000 лв.

Четвърта корица на раздел ПроПАК 1200 лв.

Приоритетна страница 1200 лв.

Вътрешна страница 900 лв.

PR (текст + снимки, на две страници) 1000 лв.

Без включен ДДС.
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