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

° Медията ни е насочена към дългосрочни партньорства, с цел постигане на трайна разпознаваемост на марки и налагането им сред аудиторията ни.

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

Възможности за реклама и комуникационно присъствие

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

° Изработка на рекламни и презентационни материали; Видео клипове; Рекламни кампании

° Позициониране на бранд на различни утвърдени или новаторски събития, свързани с календара на алтернативни спортове и култура;

° Организиране на събития, демонстрации, атракции по поръчка.

° Спортен маркетинг; Мениджмънт на атлети.

° Предложения за активни преживявания сред природата - тиймбилдинг, фирмени събития и тн;
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360 press°
Платени публикации се
извършват от редакторски екип с 50%
оскъпяване на цената
за съответната рекламна площ.

Брандирана страница
225 х 50 мм 1 300 лв.

½ Рекламна страница
115 х 250 мм 1 800 лв.

3та Корица
м
225 х 250 м
4 800 лв.

Рекламна
страница
м
225 х 250 м .
3 000 лв

Вградена
Корица
м
225 х 250 м .
5 000 лв

°Всички текстове се
публикуват след редакторско одобрение

Рекламно Фолио
450 х 250 мм
5 000 лв.

°°Важи за територията на София, транспортни разходи извън
София се заплащат
допълнително

размер страница
°обрязан 220 х 240 мм
°необрязaн 225 х 250 мм.
Всички цени са без ДДС
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360 press°
Отстъпки
за обем

Отваряща Тройна
страница
675 х 250 мм
7 500 лв

10 001 лв. - 15 000 лв. - 20%
15 001 лв. - 20 000 лв. - 25%
над 20 001 лв. - 30 %

Оскъпяване
за фиксирана
позиция – 15%

2ро Фолио
450 х 250 мм
6000 лв.

4-та Корица
225 х 250 мм
8 300 лв.

1во Фолио
450 х 250 мм
7 900 лв.

Отваряща Първа
Корица
450 х 250 мм
9 000 лв

за дясна
страница – 10%

Дати на излизане
Брой Пролет начало на април
Брой Лято края на юни
Брой Есен средата на септември
Брой Зима начало на декември
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