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Характеристики на печатно издание списание „9 месеца“ – 2021 г.

Тираж: 6 000 

До края на 2021 година предстои да бъдат издадени 3 печатни издания:
• Брой 290 – юли-август
• Брой 291 – септември-октомври
• Брой 292 – ноември-декември

Формат: 165 х 235 мм

Периодичност: Двумесечно

Тяло:
• Страници: 80
• Хартия: 115 гр/м2 хром гланц
• Печат: 4/4 (CMYK/CMYK)

Корица:
• Страници: 4
• Хартия: 200 гр/м2 хром силк
• Печат: 4/4 (CMYK/CMYK)
• Покритие: UV лак гланц www.piero97.com



Цени за еднократни активности
Формат Цена Цена с 50% отстъпка

*при заявка в 3-те оставащи 
броя до края на 2021г.

Цяла дясна страница 900 лв. 450 лв.

Половин дясна страница 600 лв. 300 лв.

PR статия на дясна страница 1 200 лв. 600 лв.

Лого на I-ва корица 1 100 лв. 550 лв.

II-ра корица 1 600 лв. 800 лв.

III-та корица 1 400 лв. 700 лв.

IV-та корица 1 800 лв. 800 лв.

Брандиране на конкурс
*продава се единствено за 3-те оставащи броя през 2021г.

900 лв. -

БОНУС – половин дясна дясна страница в брой по избор

Водещо фолио (II-ра корица + I-ва страница) 2 100 лв. 1 050 лв.

I-во фолио (II-ра + III-та страница) 1 900 лв. 950 лв.

Вътрешно фолио 1 700 лв. 850 лв.

Фиксирано влагане 0.21 ст. (1 260лв.) 630 лв.

Свободно влагане 0.13 ст. (780лв.) 390 лв.

Продуктово позициониране на 1 продукт – шопинг 170 лв. 85 лв.
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ОТСТЪПКИ

При заявка на активности в 2 броя до края на 2021 г. ползвате отстъпка от 

При заявка на активности в 3-те оставащи броя до края на 2021 г. ползвате отстъпка от 

35%

50%

При нетна инвестиция над 1 500 лв. (в броеве по избор) получавате БОНУС: 2бр PR материала в 
www.9meseca.bg

При нетна инвестиция над 3 000лв. (в броеве по избор) получавате БОНУС: 2бр PR материала в 
www.9meseca.bg + споделяне на материалите във Facebook
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