
ВЛОЖКИ
Цял тираж ........................... 0.20 лв.
Частичен тираж .............. 0.25 лв.
С фиксирано място ...........0.30 лв.
С лепене .............................. 0.35 лв.

ОТСТЪПКИ
За 2 публикации ...............................................................................  5%
За 4 публикации .............................................................................  10%
За 6 публикации .............................................................................  20% 
За 8 публикации .............................................................................  25%
За 10 и повече публикации .......................................................... 30%
За авансово плащане на 2 и повече публикации ................... 5%

Комисиона за рекламни агенции ..............................................  15%

Всички цени са без ДДС 
* вложки сe приемат само за пълния тираж. В случай, че клиентът не участва с 
реклама в изданието, се заплаща допълнително 500 лв. Върху цената за влагане не се 
калкулира отстъпка. Вложките се произвеждат и доставят от клиента.

Краен срок за подаване на визията – 10 дни преди публикацията

ЗА КОНТАКТИ
НЕЛИ ИВАНОВА, мениджър реклама  
тел. 0888 777 096, e-mail: neli.ivanova@biograph.bg

* УТЕЖНЕНИЯ 
За фиксирана позиция .............................................10%
За публикуване на PR текст ................................  20%
За поръчки приети след крайния срок ...............20%
За допълнителна работа по рекламата .........20%

Дясна страница 2000 лв.

4-та корица 3400 лв.

2-ра корица 2700 лв.

3-та корица  2300 лв.

Водещо фолио 3600 лв.

Вътрешно фолио 3200 лв.

Прегъната корица 6000 лв.

1/2 страница 1200 лв.

1/3 страница 800 лв.

Брандиране на страница 250 лв.
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ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1/2 страница
необр.: 114 x 298 мм 

обрязан: 111 x 292 мм

1/2 страница
необр.: 227 x 149 мм 

обрязан: 224 x 146 мм

1/3 страница
необр.: 76 x 298 мм 

обрязан: 73 x 292 мм

1/4 страница
необр.: 57 x 298 мм 

обрязан: 54 x 292 мм

1/4 страница
необр.: 108 x 146 мм 

обрязан: 105 x 143 мм

ФАЙЛОВИ ФОРМАТИ: EPS, TIFF.

ЦВЕТОВО ПРОСТРАНСТВО: CMYK. 

РАСТЕРНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ: TIFF или EPS формат -  
минимум 300 dpi, максимум 450 dpi.

КОМПРЕСИЯ не се препоръчва.

ЧЕРЕН ФОН: CMYK (30, 30, 30, 100).

СТРАНИЦИТЕ СЕ ИЗГОТВЯТ В НЕОБРЯЗАН ФОРМАТ.

Освен визията на рекламата, ДА НЕ СЕ СЛАГАТ 
марки за обрязване, пасери, цветни скали или друга 
допълнителна информация.

Пантонните цветове конвертирайте в CMYK. 

ВАЖНО
Списанието не носи отговорност за допуснати 
технически грешки при изработването на рекламата, 
правописни грешки в текста или лошо обработени 
изображения. Всяка рекламна визия трябва да е 
придружена с цветна проба. Ако такава не е 
предоставена, не може да се предявяват претенции 
към цветовете на отпечатаната реклама. 

Текстове, лога и други елементи трябва да отстоят 
на минимум 5 mm от ножовете на страницата.

224 мм (обрязан)

227 мм (необрязан) 
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Лява страница
необрязан формат: 227 x 298 мм 

обрязан формат: 224 x 292 мм

Дясна страница
необрязан формат: 227 x 298 мм 

обрязан формат: 224 x 292 мм

нож 3 мм

нож 3 мм

Фолио
необрязан формат: 454 x 298 мм 

обрязан формат: 448 x 292 мм

ВОДЕЩО ФОЛИО
необрязан формат: 440 x 298 мм 

обрязан формат: 434 x 292 мм

БРАНДИРАНЕ на страница
НЕОБР.: широчина 227 мм, височина 25 мм 

ОБРЯЗАН: широчина 224 мм, височина 22 мм
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