
периодичност тираж обем корична цена формат

месечно издание 5000 броя 68+ страници 4.95 лв. 210 х 290 (А4)

Печатният вариант се разпространява на територията на цялата страна.

Основна целева група – 35-60 години 
(60% от читателите)
Читатели на АТТ в активна възраст 
20-60 години – 90%
28% от читателите на АТТ са 

с мениджърски позиции

Работещи в частния сектор – 70%
Образование  - 55% от читателите 
на АТТ са с висше образование

39%39%

61%61%

Процентно съотношение на 
читателите на списание АТТ

За първи 
път

Купувал 
съм го и преди

Списание АТТ в цифри

АТТ Е СПИСАНИЕ, насочено към професионален 
кръг читатели, вълнуващи се от развитието на ав-
тотранспортната техника. Формата на изданието е 
бизнес за бизнес списание, отразяващо послед-
ните иновации, тенденциите на пазара и мнения 
на хора, имащи влияние върху развитието на 
транспортния, строителния и логистичния бранш.

Списанието предоставя пълен обем информа-
ция за новостите, събитията у нас и в чужбина, 
както и всичко останало, което може да предизви-
ка журналистически и читателски интерес.

За първи път излиза през май 2000 г. 
От май 2010 г. АТТ се предлага и в електронен 

вариант, който достига до 3500 фирми от всички 
сфери на стопанството и икономиката в България. 
АТТ е първото електронно списание в автотранс-
портния сектор в страната.

Редакционно съдържание

НОВИНИ - последни новости от бизнеса и 
развитието на бранша.
ПРЕДСТАВЯНЕ - подробно запознаване на 
читателите с последните модели тежкото-
варни и лекотоварни автомобили, автобуси, 
ремаркета, специализирана техника.
ТЕСТ - изпитание на актуални модели по 
време на експлоатация.
СПЕЦИАЛНО ИНТЕРВЮ - разговор с во-
дещи компетентни личности по актуални 
въпроси.
ЛОГИСТИКА - рубрика, представяща тех-
нологии, личности и машини, работещи в 
сферата на логистиката.
ТЕХНОЛОГИИ - отразяване на последните 
технологични разработки на автомобил-
ните марки и съпътстващите ги браншове 
(доставчици на консумативи, части, възли и 

агрегати, авторепаратура и др.) 
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ - рубрика, 
представяща най-новите тенденции и тех-
нологии в областта на енергоспестяващите 
решения за транспорта.
СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА - рубрика, посве-
тена на машините, хората и технологиите в 
строителството.
АВТОБУСИ - последните новини от бранша 
на пътническите превози.
РЕМАРКЕТА И ПОЛУРЕМАРКЕТА - тен-
денции, новини и технологии свързани с 
прикачната техника.
ВАНОВЕ - модели, технологии и новини 
свързани с лекотоварните автомобили.
СТАТИСТИКА - месечна статистика за про-
дажбите на тежко и лекотоварни автомоби-
ли и автобуси в ЕС.

Специализирано и професионално издание, тип бизнес за бизнес.
Възможност за достигане на уникална и труднодостъпна аудитория.
Списание, изключително фокусирано върху последните достижения в развитието на 
пътнотранспортните автомобилни средства, строителна техника и бизнеса, свързан с тях.
Mесечна статистика на пазара на комерсиални транспортни средства в ЕС.

Защо списание АТТ?

www.piero97.com



Формат на реклама Размери* (мм) Забележка Цена в лв.

ПОЗИЦИИ
1/1 210 х 290 вътрешна страница 1400 лв.
1/2 210 х 145 хоризонтална 780 лв.
1/3 68 х 290 вертикална 560 лв.
1/4 210 х 71 хоризонтална 340 лв.
Брандиране страница рубрика 60 лв.

КОРИЦИ И ФОЛИА
Фолио (водещо фолио) 420 х 290 II-ра корица + I-ва стр. от тялото 2800 лв.
Фолио 420 х 290 вътрешно след съдържанието 2240 лв.
II-ра корица 210 х 290 с предварително запазване 2180 лв.
III-та корица 210 х 290 с предварително запазване 1970 лв.
IV-та корица 210 х 290 с предварително запазване 2800 лв.

*Размерите са за краен формат (след обрязване)
Цените са без начислен ДДС (20%).

Утежнение за фиксирана позиция: +30%
Платена публикация +20%

Отстъпка за брой публикации:
за 6 броя -5%
за 10 броя -10%

Отстъпка за рекламни агенции: -20%

Срокове:
За заявка: 20 дни преди отпечатване на броя
За визия: 10 дни преди отпечатване на броя
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