Безплатният вестник
на България

Рекламна тарифа
цените са без ДДС
май 2014 г.
в сила от 03.02.2014

Тираж
100 000
Територия София, Пловдив, Варна, Бургас
100% разпространение
безплатно
дни на разпространение
от понеделник до петък
брой страници
16
срок за подаване на реклама
2 работни дни преди
публикуване
Първа страница
Стандартни форми
1/2 страница 1/3 стр. 1/4стр. 1 кв. см -

5 000.00 лв.
4 100.00 лв.
2 700.00 лв.
22 лв.

WRAP – първа и последна стр. – по договаряне
Нестандартни форми – по договаряне

Вътрешна страница
цяла страница –
½ стр. 1/3 стр. ¼ стр. 1 кв. см.

Първа страница
Стандартни форми
Всекидневник + онлайн издание –
1/2 страница 10 % отстъпка от общата месечна стойност
1/3 стр. 1/4стр. 1 кв. см Специални оферти:
Комбинирана реклама в 2 регионални издания: -15%
Комбинирана реклама в 3 регионални издания: WRAP
- 30%
– първа и последна
Комбинирана реклама в 4 регионални издания: Нестандартни
- 40%
форми – по
Комбинирана реклама

4 500.00 лв.
2 400.00 лв.
1 900.00 лв.
1 200.00 лв.
10.00 лв.

Утежнения:
Политическа реклама
+ 30%
Фиксирана страница
+ 20 %
Последна страница
+ 40%
Експресна поръчка (след крайния
срок за заявка)
+ 30%
Раздаване на рекламни материали - 0,14 лв./бр.

Отстъпки за обем
за рекламни агенции –
15%
от
30
001.00
до
50
000.00
лв.
от 30 001.00 до 50 000.00 лв –
20 %
от 50 001.00 до 100 000.00 лв.
от 50 001.00 до 100 000.00 лв –
25 %
над 100 001.00 лв.
над 100 001.00 лв –
по договаряне

Вътрешна страница
- цяла страница
15% –
- ½ стр. - 20%
- 1/3 стр. - 25%
- по договаряне
¼ стр. 1 кв. см.

Технически изисквания
Готовите за печат визии се предават на електронен
носител или се изпращат в следните формати: Утежнения:
.pdf, .ps, .eps
Политическа реклама
Фиксирана страница
Размерите на стандартните позиции в mm са: Последна страница
1 страница основа - 185/ височина
-285 поръчка (след к
Експресна
1/2 страница основа - 185/ височина
срок-140
за заявка)
1/3страница
основа - 72/ височина -285
основа - 185/ височина
- 111 на рекламни м
Раздаване
1/4 стр. основа - 90/ височина - 143

www.piero97.com
www.piero97.com

