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                      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРАЗНИЧНА   ОФЕРТА
Празниците   идват   с   вестниците   Монитор   и   Телеграф 

                             издания  на  НБМГ  Холдинг

На 24 и 31 декември специални празнични броеве на вестниците Монитор
и Телеграф, всеки с 72 пълноцветни страници и общ тираж на ден 210 000 
копия! 
    + ТВ  книжки  с  програмите  по  празниците
    + Православен  календар  за 2016 г. - в Коледния брой на изданията 24.12.2015 г.
    + Календар с  МОМИЧЕТАТА  НА БРОЯ  в Новогодишния брой на в. Телеграф

Акцентите:Акцентите:
 Празнувайте и гответе с едни от най-големите звезди на родната естрада и Празнувайте и гответе с едни от най-големите звезди на родната естрада и 

поп сцена;поп сцена;
 Открийте има ли Коледа цена и каква е тя;Открийте има ли Коледа цена и каква е тя;
 Вижте райските кътчета, където посрещат Коледа най-богатите в света.Вижте райските кътчета, където посрещат Коледа най-богатите в света.

...и още много занимателни четива и забавления за верните читатели на вестниците...и още много занимателни четива и забавления за верните читатели на вестниците

Модерна графика, пълноцветен  печат, гарантирана читателска  аудитория на най - 
тиражния национален ежедневник – в. Телеграф и флагманът на българската преса – в. 
Монитор

 Краен срок за заявяване на участие - 18.12.2015 г. 
 Краен срок за подаване на рекламни материали за ТВ книжката – 21.12.2015     г. 12:00 ч.
 Краен срок за подаване на рекламни материали  за бр. от 24.12.2015 г. – 22.12.2015 г.
 Краен срок за заявяване на участие и подаване на рекламни материали за бр. от 31.12.2015 

-28.12.2015 г. 12:00 ч.

www.piero97.com
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РЕКЛАМНА ТАРИФА

                                                                                                                                    *Всички цени са без ДДС

  ВЪЗМОЖНИ ФОРМАТИ ЗА РЕКЛАМИ

260 х 390,3мм                   260 x 200 мм             128.25 х 390,3мм                  260 х 40мм
                                                                                   

 

      260 x 130 мм               260 х 100 мм              128,25 х 200 мм                 84,3 х 390,3 мм
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Цяла страница 2000 лв.
1/2 страница 1200 лв.
1/3 страница 1000 лв.
1/4 страница   800 лв.
Брандиране долна част (6 х 40 клмм.)- 1300 лв. за 8 страници
Брандиране горна част (6 х 40 клмм.)- 1600 лв. за 8 страници
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