
За кого е предназначено DiVino magazine?
 Любители, професионалисти, ценители, хора с изразен 

силен интерес към всичко, свързано с виното
 Добре образовани, високо платени, с успешна кариера 

и желание за развитие
 На възраст над 30 години, търсещи нова личностна 

идентификация извън професионалната
 Търсят качествени продукти и обслужване на високо 

ниво, за които са готови да платят
 Влиятелни в професионалните среди, някои от тях 

лидери на обществено мнение
 Стремят се към по-висок стил на живот. Търсят 

негов израз в естетика на храненето, добрите 
напитки, модните тенденции и пътешествията по 
света

 Динамични, позитивни и отворени към нови идеи – 
прекарват много време извън дома

 Имат силен интерес в областта на виното
 Техни клиенти или бизнес партньори разбират от 

вино
 С вкус към красивото, модерното, различното
 Екологично отговорни

m a g a z i n e

Кой създава DiVino magazine?
 Екип с високо професионално ноу-хау, богати опит и 

познание за това как се прави винено издание
 Специалисти и страстни ценители на добрите 

вина, желаещи да популяризират винената култура в 
България

 Уникално съчетание на хора с високи професионални 
качества и ценителска страст, събрани в екип от 
съмишленици и приятели

Защо DiVino magazine e добър партньор?
 Отговаря на високи професионални и етични 

стандарти
 Прави се от професионалисти, дългогодишни 

специалисти във винената област, истински 
ценители на доброто вино, вкусната храна и 
удоволствията от живота

 Стойностно издание за винена и гурме култура 
и публицистика, което е директно насочено към 
ценители и познавачи

 Ефективен канал за привличане на нови съмишленици 
във виненото и гурме общество, както и поддържане 
на връзки с тях

 Има амбиции да диктува тенденциите в развитието 
на вино културата и потреблението в България
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Рубрика „Комбинации“:  
Съчетаване на вино с ястие.

Параметри:
 Подготвяне на ястие, което да се съчетава с 

конкретното вино.
 Снимки на ястието с виното – реализирани от 

фотограф на DiVino.
 Избиране на подходящ кадър за публикуване
 Дизайн и предпечат на страницата реклама
 Публикуване на рекламата в списание DiVino
 Ценови условия за една страница: 1650 лв.
 Ценови условия за две страници/ разтвор: 2 145 лв.

Забележка: Участие в рубриката „Комбинации“ се 
подготвя 10 дни по-рано от крайният срок за подаване 
на стандартни готови визии

Спонсорство на Рубрика:
 Одобрява се от редакторски екип на DiVino
 Позициониране на лого  в началото на рубриката
 Изписване на лого на всяка от страниците на 

рубриката
 Позициониране на лого на финала на рубриката
 Ценови условия – по договаряне

Милена Мардова, Мениджър Реклама и ПР  
+359 898 598 798, e-mail: milena.mardova@divino.bg

Рекламна тарифа на DiVino magazine
страница/позиция .....................................................цена
Вътрешна лява страница
във втората половина /след 50 стр.....................900 лв.
Вътрешна дясна страница
във втората половина /след 50 стр..................1 100 лв.
Вътрешна лява страница
в първата половина /до 50 стр. .........................1 200 лв.
Вътрешна дясна страница
в първата половина /до 50 стр. .........................1 400 лв.
Трета корица........................................................1 600 лв.
Четвърта корица ................................................2 900 лв.
Втора корица .......................................................2 100 лв.
Фолио във втората половина ............................2 500 лв.
Фолио в първата половина .................................2 800 лв.
Второ фолио ........................................................3 000 лв.
Първо фолио вкл. втора корица ..........................3 200 лв.
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Срокове за подаване на рекламни визии  
и материали
DiVino magazine излиза всеки трети месец.
Заявки за реклама се приемат до 15-то число на
предходния месец. Рекламните материали до 20-то
число на предходния месец.

Технически спецификации
 Размер на страница: 205х295 мм обрязан формат
 Формат на файла: EPS или TIF (PSD), CMYK
 Шрифтове – в криви
 Не се приемат готови филми

DiVino magazine не носи отговорност за цветови
несъответствия на публикуваните реклами, ако рекламните 
материали не бъдат придружени от цветна проба.

Списанието излиза на всеки три месеца  
с цена 10 лева и тираж от 2 000 броя. Общо 4 броя в година.

Милена Мардова, Мениджър Реклама и ПР  
+359 898 598 798, e-mail: milena.mardova@divino.bg

Дизайн на рекламна страница:
 Ценови условия: 400 лв.

Технически корекции по подадена рекламна визия/ 
обработване на снимки, редактиране на текст, 
корекции за предпечат:
 Ценови условия: 100 лв.

Отстъпки* в DiVino magazine
отстъпки  .....................................................................%
3 страници ..................................................................... 0
4 страници .................................................................. 4%
5 страници .................................................................. 6%
6 страници .................................................................. 8%
7 страници ................................................................ 10%
8 страници ................................................................ 12%
9 страници ................................................................ 14%
10 страници .............................................................. 16%
Над 12 страници  ......................................по договаряне

Допълнителни отстъпки*
вид на отстъпката .....................................................%
Авансово плащане  ...................................................... 5%

*Отстъпките се калкулират една след друга, не се 
сборуват общо.

Условия за реклама в DiVino magazine
 Договор се сключва за минимум 3 страници реклама

 Страниците можете да използвате  
за рекламна визия или ПР публикация

 При ПРпубликация – редакторите подготвят 
материала по предварително подаден изходен текст 
от страна на клиента, но слeдвайки стилистиката 
на DiVino magazine
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брой   на пазара  срок за подаване на визии на корица
22	 10.03.2016	г.	 19.02.2016	г.	 IV	-	VI	2016

23	 23.06.2016	г.	 06.06.2016	г.	 VII	-	IX	2016

24	 15.09.2016	г.	 22.08.2016	г.	 X	-	XII	2016

25	 21.12.2016	г.	 30.11.2016	г.	 I	2017/	III	2017
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Милена Мардова, Мениджър Реклама и ПР  
+359 898 598 798, e-mail: milena.mardova@divino.bg

Рекламна тарифа на divino.bg

Рекламни позиции
1. Банери

Leaderboard 728x90 ............................................... 195 лв.
Medium Rectangle 300x250 .................................... 255 лв. 

Цените са за 10% ротация на месец.

2. Вино на фокус

 позиция на home page за 5 дни ...................... 400 лв.
 допълнителни дни на homepage .................... 50 лв./ден
(максимални допълнителни дни до 5)

Публикацията остава в архива на divino.bg
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3. Вписване в секция изби

 базова информация (име, телефон, адрес) - безплатно

 подробна информация  
(всичко за избата, включително снимки и видео) 
  .........................................................300 лв. за 1 година

4. Advertorial

 Специална рекламна платена публикация  
в категория статии, секция Advertorial ............. 700 лв. 
(два дни в рубриката „Избрано на home page, 5 дни в 
малките анонси, след това остава в секцията  
Advertorial)

 Публикацията остава в архива на divino.bg

 Рекламна платена публикация в категория статии, 
секция Advertorial .................................................. 430 лв. 
(5 дни в малките анонсиqслед това остава в 
секцията Advertorial)

 Wallpaper (на уникален потребител) .....по договаряне

 При желание от страна на рекламодателя може да 
изготвим индивидуално предложение за комбинирана 
реклама в divino.bg и Divino magazine, както и в 
електронното издание на Меню - menumag.bg

Всички цени са без ДДС 
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