
360° печатно  иЗдание  
2 + 1  книги  За 2021

срокоВе
заявки 

за участие, 
до 01.04.2021
до 01.08.2021

до 01.11 .2021

дати на 
излизане 

25.04.2021
01.09.2021
05.12.2021

дистрибуция   
бензиностанции, книжарници, 
спортни и туристически мгазини, 
шопинг и спортни центрове, 
прези каналите на 360mag и партньори

виж възможностите за участие ->  

180+ 
страници 
луксозна полиграфия

5000 +
копия
формат:  34 х 24 см

бонус 
плакат  и серия 
картички

размер  
страница
°обрязан 240 х 340 мм
°необрязaн 243 х 346 мм.

детайли

°Пролет/лято   °есен/зима   °коледно
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цени  За  участие  В  360°  печатно  иЗдание°

- БРАНД ФАША -
ОТКРИВАЩА ГЛАВА

ЛОГО НА СТРАНИЦА С ПАРТНЬОРИ 
(ТРЕТО ПО-ГОЛЕМИНА)

5500 лвP A R T I C I P A T I O N

ADVENTURAPHY 
180+ БЪЛГАРСКИ ФОТОГРАФИ 

EXTREME MEDIA
360° SPECIAL EDITION

 ДВЕ СТРАНИЦИ В ИНТРО И ОУТРО ЧАСТТА НА КНИГАТА

- БРАНДИРАН
РАЗДЕЛИТЕЛ -

 (ПОКАЗАТЕЛ, ЛЕНТИЧКА) + 
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТИРАЖ ОТ 

РАЗДЕЛИТЕЛЯ ЗА РЕКЛАМА 
НА КНИГАТА В ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ

Лого на ВЛоЖена картичка
цена 1680 лв. 

(16 x 9 см.)  допълнителен  
тираж за търговски обекти

цени За единично участие:
°рекЛМна страница 

2950 лв.
размер: 24 х 34 см

раЗтВор на дВе страници 
4800 лв.  

48 х 34 см

°брандирана откриВаща гЛаВа 
цена 2850 лв. 

размер: 24 х 34 см

°брандиран покЗатеЛ 
цена 1860 лв. 

двустанно с размер 32 х 9 см 

°присъстВие на 
страница с партньори

980 лв.
лого с размер до 3 х 4,5 см

790 лв.
лого с размер до 2 х 3 см

1960 лв.
лого с размер до 3 х 4,5 см 

в три издания

Всички поЗиции са ЛиМитирани! до 12 единични страници, до 8 раЗтВора, до 3 покаЗатеЛя и до 8 картички, до 5 раЗдеЛитеЛя. цените са беЗ ддс

рекЛаМа

рекЛаМа
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цени  За  цялостно  партньорстВо  В  360°  печатно  иЗдание°

°генераЛен партньор
19 280    9999 лв.

лого на задна корица - бОнУс
Водещо фолио
задно фолио

брандиране на две откриващи глави
брандиран показател

лого на вложена картичка
лого на страница с партьори

До 150 копия за корпоративни цели - БОнУс

°осноВен партньор
12 170  7777 лв.

начално фолио
брандиране на откриваща глави

брандиран показател
лого на вложена картичка

лого на страница с партьори

+бонус
До 100 копия за корпоративни цели

всички цени без ддс

°партньор
8 270  5555 лв.

начална рекламна страница
брандиране на откриваща глава

лого на вложена картичка
лого на страница с партьори
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