
360°

° Медията ни е насочена към дългосрочни парт-
ньорства, с цел постигане на трайна разпозна-
ваемост на марки и налагането им сред ауди-
торията ни. 

° Позициониране на имиджова и ПР реклама в 
медията - списание, сайт и социални канали; 

° Позициониране на бранд на различни утвърде-
ни или новаторски събития, свързани с кален-
дара на алтернативни спортове и култура; 

° Спортен маркетинг; Мениджмънт на атлети.

° Изградено с постоянство доверие у своите 
партньори, рекламодатели и организации с 
устойчивото си лоялно и предвидимо медийно 
поведение;

° Изработка на рекламни и презентационни ма-
териали; Видео клипове; Рекламни кампании 
 
° Организиране на събития, демонстрации, ат-
ракции по поръчка.

° Предложения за активни преживявания сред при-
родата - тиймбилдинг, фирмени събития и тн; 

 360 достига до ясно таргетирано, динамично общество, 
компактно в интересите си към различни спортове и аутдор културата. 

възможности за реклама и комуникационно присъствие
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360 press°

Всички цени са без ДДС

3та Корица

225 х 250 мм

4 800 лв.

Рекламна 

страница

225 х 250 мм

3 000 лв.
 

*Брандирана страница
225 х 50 мм   1 800 лв.

½ Рекламна страница
115 х 250 мм  1 800 лв.

размер  страница
°обрязан 240 х 300 мм

°необрязaн 245 х 310 мм.

размер  разтвор
°обрязан 480 х 300 мм

°необрязaн 490 х 310 мм. с 5 
мм. отпускане в средата

Рекламно Фолио  
450 х 250 мм

5 000 лв.

Вградена

Корица - 

Две страници 

лице и гръб

2 х 225 х 250 мм

5 800 лв.

360 press°
ПР 

Публикации и 
създавне на 

автоРско 
съдъРжание  

°кРиейтив
цена  

по договаряне
 

°автоРски текст 
250 лв.

цена без ДДС

°ФотогРаФия 
350 лв.  

за 4 часа цена без ДДС

°лице / атлет 
цена  

по договаряне

*Всички текстове се 
публикуват след редак-

торско одобрение 
 

**В цените не се включ-
ва транспорт и наста-

няване
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360 press°

Всички цени са без ДДС

360 press°

4-та Корица
225 х 250 мм

8 300 лв.

Отваряща Първа 
Корица

450 х 250 мм
9 000 лв

Отваряща Тройна 
страница 

675 х 250 мм
7 500 лв

дати за юбилейни бРоеве 2019

бРой лято кРая на юнИ 
Краен сроК за заявКи за участие с авторсКи Пр материали 07.06

Краен сроК за заявКа на готова реКлама 14.06
Краен сроК за изПращане на файлове 20.06

на Пазар: 26.06.; Дистрибуция До 15.09

бРой зима началО на ДекеМВРИ
Краен сроК за заявКи за участие с авторсКи Пр материали 15.011

Краен сроК за заявКа на готова реКлама 22.11
Краен сроК за изПращане на файлове 28.11
на Пазар: 04.12.;  Дистрибуция До 15.03.2020

1во Фолио
450 х 250 мм 

7 900 лв.

2ро Фолио 
450 х 250 мм

6000 лв.

отстъПки
за обем 

5 001 лв - 10 000 лв- 10%.
10 001 лв. - 15 000 лв. - 20% 

15 001 лв. -  20 000 лв. - 25%
над 20 001 лв. - 30 % 

оскъПяване 

за фИкСИРана 
ПОзИцИя – 15% 

за ДяСна 
СтРанИца – 10% 
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