
РЕКЛАМНА ТАРИФА 
Позиция  Цена
1/1 страница  2600
1/1 страница до редакционното обръщение 3100
1/1 страница в тялото до 30-а  2900
1/2 страница  1700
1/3 страница до съдържанието 1500
1/3 страница   1000

Фолиа
Водещо фолио (II корица + 1-ва страница)  5500
Второ фолио 4900
Фолио (2 страници в тялото)  4400
Тройно разгъващо се фолио  6900
Водещо фолио с разгъвка и второ гръбче 8300

Корици
II корица  3600
III корица  2700
IV корица  5100
Вътрешна корица (двустранна)  5900
II корица с разгъвка и второ гръбче 7100

Рекламно каре (минимум 40 см2) 7 лв./см2

Рекламни вложки (само за целия тираж) 
Свободно влагане 2300
Влагане с лепене  3400

Утежнения
Фиксирана позиция  +30%
Изработка на визия  +20%
Платена публикация  +20%
Грифът “Платена публикация“ е задължителен

Oбемни отстъпки
от 3000 лв. до 7000 лв. 3%
до 12 000 лв.  6%
до 18 000 лв. 9%
до 28 000 лв. 13%
до 38 000 лв. 17%
до 50 000 лв. 21%
над 50 000 лв. 24%

Допълнителни отстъпки
Комисионна за рекламни агенции  15%
За всяка допълнителна медия 5%
Авансово плащане по договаряне
Всички цени са в лева и не включват ДДС.

Изисквания към рекламите
Цветност: CMYK, без допълнителни цветове.
Резолюция: 300 dpi за снимки и 600 dpi за щрих.
Всички текстове да бъдат в криви.
Всички важни елементи да имат 7 мм  
отстояние от ножа, сгъвката или лепенето по средата.
При подготовка на единична дясна страница на минимум 
14 мм отляво да няма информация, защото 7 мм от тях  
влизат в лепенето.
При подготовка на фолио е необходимо да се оставят по 
6 мм отстояния (или дублиране на образа) в средата за 
лепене.

Срокове
За заявка: 20 дни преди отпечатване на броя
За предаване на реклами: 14 дни преди отпечатване на 
броя
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Стандартни формати за вътрешни страници и корици*

* Посочените размери са в обрязан вид. Наддавка за обрязване - 3.5 мм
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