
 
 •Гаранция за имидж и доказано качествени услуги – сертификат по 
  ISO 9001-2008 за внедрена в дейността Система за управление на качеството 

      •Гаранция за опит и стабилност – 26 години лидер на пазара, издател на специализирани вестници                                 
  за обяви и реклама АЛО 

      •Гаранция за ефективно покритие на национално ниво - сайт за обяви и реклама www.alo.bg и   
  специализиран сайт  за имоти www.realestates.bg 

 

РЕКЛАМНА ТАРИФА от 01.12.2021 на Вестници за обяви АЛО 

 

АЛО - Бургас Черно-бяло рекламно каре рекламно каре пълноцветно 

Вътрешна страница 1.40  лв./кв.см +20% 

Последна страница 1.80  лв./кв.см +20% 

Първа  страница 2.20  лв./кв.см +20% 

Първа страница - 100% ИМОТИ 1.40  лв./кв.см +20% 

• Периодика: всеки понеделник • Обем: 28 страници; • Страници с възможност за пълноцветна реклама: 1, 3, 7 (100% 
Имоти), 22, 26, 28; • Срок за заявка на рекламно каре: два работни дни преди датата на публикуване; • Експресно каре до 

13 ч на предходния ден, публикува се с 30% надбавка върху цената 

АЛО - Сливен  Черно-бяло рекламно каре рекламно каре пълноцветно 

Вътрешна черно-бяло страница 0.30 лв./кв.см - 

Вътрешна цветна (3)страница 0.35 лв./кв.см +50% 

Първа  страница 0.90 лв./кв.см +50% 

Първа страница - 100% ИМОТИ 0.40 лв./кв.см +50% 

• Периодика: всеки понеделник • Обем: 20 страници (11 +9); • Страници с възможност за пълноцветна реклама: 1, 3, 5 
(100% Имоти); • Срок за заявка на рекламно каре: за броя в понеделник - петък до 10 ч;  • Експресно каре до 10 ч на 

предходния ден, публикува се с 30% надбавка върху цената;  

АЛО - Ямбол Черно-бяло рекламно каре рекламно каре пълноцветно 

Вътрешна черно-бяла страница 0.30 лв./кв.см - 

Вътрешна цветна (3)страница 0.40 лв./кв.см +50% 

Първа  страница 1.00 лв./кв.см +50% 

Първа страница - 100% ИМОТИ 0.50 лв./кв.см +50% 

• Периодика: всеки понеделник • Обем: 20 страници (9+11); • Страници с възможност за пълноцветна реклама: 1, 3, 5 
(100% Имоти); • Срок за заявка на рекламно каре: за броя в понеделник - петък до 10 ч;  • Експресно каре до 10 ч на 

предходния ден, публикува се с 30% надбавка върху цената; 
 
 

 

 

 

 

 

 

• Фиксирано място +20% 

• Цените са в лева, без ДДС 

• Изисквания към готовите рекламни карета: формат Corel Draw текстовете в криви; Photo Shop (*.psd; *.tif; 
*.jpg; *.eps – CMYK, 250 dpi); При неспазване на изискванията редакцията не носи отговорност за 
качественото изпълнение на заявката 

• Вестници АЛО предлагат влагане на готови рекламни материали  

 

 

Ширина на колоните:  
1 колона – 4.2 см;     2 колони – 8.7 см 
3 колони – 13.1 см;   4 колони – 17.6 см 
5 колони – 22 см;      6 колони 26.5 см 
Стандартен размер на страница: 
ширина 26.5 см х височина 38.5 см 

  

www.piero97.com

http://www.alo.bg/

