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20 години         – креативност, качество, професионализъм!

Изх. № 12984 /07.04.2020

УВАЖАЕМИ ПАРТНЬОРИ,

Арбилис ООД е издател на научна медицинска литература, както и на специализираните 

периодични издания „Наука Кардиология”, „Наука Пулмология”, „Наука Ендокринология”, 

„Наука Фармакология” и „Наука Инфектология и Паразитология”. 

С изданията си Арбилис доставя най-актуалната информация за профилактика и лечение 

на социално-значимите заболявания, така необходима и полезна за ежедневната практика 

на специалистите

Периодиките на издателство Арбилис са включени в Националния референтен списък на 

съвременните български научни издания с научно рецензиране към Националния център за 

информация и документация (НАЦИД).

До момента нашето издателство е публикувало над 16 000 страници научна медицинска 

литература и над 12 000 страници в своите специализирани периодични издания. 

С цел продължаване на ефективната Ви комуникация с медицинските специалисти, 

независимо от обявената пандемия от COVID-19 и ограничаването на всички масови 

събития, Ви отправяме покана да се включите с платена реклама или научна статия в 

нашите периодични медицински издания през 2020 г., а именно:
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НАУКА КАРДИОЛОГИЯ

Издава се от 2000 г., в 6 броя годишно с главен редактор 
проф. Борислав Георгиев

Характеристики:

Обем: 48 стр.

Тираж: 5 000 бр.

Разпространение Брой 1: 15 май 2020 – директно 
изпращане до актуалните домашни или служебни адреси 
на кардиолози, ендокринолози, ОПЛ и други абонирани мед. 
специалисти.

Свободни позиции за рекламно участие в първи брой: 

3-та корица

Научен текст;

Пълноцветна реклама в тяло.

Основни теми: 

Артериална хипертония; 

Стабилна исхемична болест на сърцето; 

Дислипидемии; 

Сърдечно-съдов риск; 

Патогенеза; 

Профилактика.

НАУКА ПУЛМОЛОГИЯ

Издава се от 2006 г., в 4 броя годишно с главен редактор 
проф. Пенка Переновска

Характеристики:

Обем: 48 стр.

Тираж : 5 000 бр.

Разпространение Брой 1: 15 май 2020 – директно 
изпращане до актуалните домашни или служебни адреси на 
пулмолози, педиатри и ОПЛ.

Свободни позиции за рекламно участие в първи брой: 
2-ра корица;
3-та корица
Приоритетна страница; 
Научен текст; 
Пълноцветна реклама в тяло.

Основни теми: 
Белодробни вирусни инфекции; 
Бронхиална астма; 
Инфекции на дихателните пътища; 

Профилактика.
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НАУКА ЕНДОКРИНОЛОГИЯ

Издава се от 2007 г., в 4 броя годишно с главен редактор 
проф. Цветалина Танкова

Характеристики:

Обем: 48 стр.

Тираж: 5 000 бр.

Разпространение Брой 1: 15 май 2020 – директно 
изпращане до актуалните домашни или служебни адреси 
на ендокринолози, кардиолози, ОПЛ и други абонирани мед. 
специалисти в България.

Свободни позиции за рекламно участие в първи брой: 

2-ра корица;

Научен текст;

Пълноцветна реклама в тяло.

Основни теми: 

Захарен диабет; 

Надбъбречни жлези; 

Дислипидемии; 

Хормони и сърдечно-съдова система; 

Клинични проучвания.

НАУКА ФАРМАКОЛОГИЯ

Издава се от 2010 г., в 2 броя годишно с главен редактор 
чл.кор. проф. Мила Власковска

Характеристики:

Обем: 48 стр.

Тираж: 5 000 бр.

Разпространение Брой 1: 15 юни 2020 – директно 
изпращане до актуалните домашни или служебни адреси на 
фармаколози, фарамцевти, болнични фармацевти и ОПЛ.

Свободни позиции за рекламно участие в първи брой: 

2-ра корица;

3-та корица

Приоритетна страница;

Научен текст;

Пълноцветна реклама в тяло.

Основни теми: 

Новости в механизмите на действие на лекарствата на 
клетъчно ниво; 

Проблеми, свързани с лекарствените взаимодействия 
и техните желани, и нежелани ефекти в зависимост от 
генетичните особености на организма.
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НАУКА ИНФЕКТОЛОГИЯ И ПАРАЗИТОЛОГИЯ

1 брой годишно, с главен редактор 
проф. Татяна Червенякова

Характеристики:

Обем: 48 стр.

Тираж: 5 000 бр.

Разпространение Брой 1: 15 октомври 2020 – директно 
изпращане до актуалните домашни или служебни адреси на 
инфекционисти, паразитолози, епидемиолози, хепатолози, 
вирусолози, ОПЛ и фарамцевти.

Свободни позиции за рекламно участие в първи брой: 

2-ра корица;

3-та корица;

4-та корица;

Приоритетна страница;

Научен текст 

Пълноцветна реклама в тяло

Основни теми: 

Съвременна инфектология; 

Съвременна паразитология.
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Стандартни цени за рекламни публикации:

Реклама 2-ра корица  ...................................................................................................2 750 лв.

Реклама 3-та корица  ..................................................................................................2 500 лв.

Реклама 4-та корица  ..................................................................................................3 000 лв.

Рекламна визия на приоритетна страница  ..........................................................2 250 лв.

Вътрешно фолио  ........................................................................................................2 500 лв.

Една страница рекламна визия в тяло  ...................................................................1 250 лв.

Една страница научен/PR текст  ................................................................................625 лв.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

Цените са без ДДС.

Предложените позиции са валидни до изчерпването им.

При интерес от Ваша страна, предлагаме и пакетни цени за участие във всички броеве на 
едно или всички издания.

Приоритетна страница – страницата до обръщението на главния редактор

Вътрешно фолио – две разгънати рекламни страници.

Офертата е актуална до 5 дни. 

Плащането е по банков път.

Изискванията за публикуване на РЕКЛАМНА ВИЗИЯ в изданията ни са:

213 x 303 mm в PDF-формат - преди обрязване и без маркировки за обрязване. Обрязват се 
по 3 mm от страна, до достигане на формат А4 210-297 mm. Хубаво е важните елементи и 
текстовете да са поне на 7-10 mm от ръба на обрязаната страница.

Възможно е подаване на рекламни файлове и в TIFF- формат.

Задължителна цветност – CMYK.
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