
СПИСАНИЕТО
Бизнес Клуб е печатно и онлайн издание в подкрепа на мал-
кия и среден бизнес.
Изданието съдържа актуална и полезна информация, насо-
чена към собственици и управители на български компании 
с до 250 служители. Темите са  разработени с идеята да 
подпомогнат МСП да подобрят представянето на своя биз-
нес, да осъществят бизнес контакти в България и чужбина 
и  да са активни. Малкия и среден бизнес е над 99,8% от 
българската икономика.

ПЕРИОДИЧНОСТ:     МЕСЕЧНО - 12 БРОЯ ГОДИШНО

ТИРАЖ:      5 000 броя печатно издание
      100 000 абоната в мейлинг листа

КУМУЛАТИВНА АУДИТОРИЯ (РАЗПРОСТРАНЕНИЕ)
Онлайн издание:
над 100 000 собственици и мениджъри в МСП
Печатно издание:
- до 4 300 броя всеки месец до различни управители на фирми
- до    700 броя:
- абонати, висши представители на държавната и общинска 
администрация, посолства, тъговски мисии, Европейски 
парламент

ФИЛОСОФИЯТА НА ЕКИПА НА БИЗНЕС КЛУБ:
Да информира:
- в рубриката “Европарите”, ще Ви информираме за всичко, свързано с еврофинансирания, обществени поръчки и 
общински проекти.
- в рубриката “Партньорства” ще представяме възможности за международни пазари и участия в изложения чрез 
посолствата и търговските мисии, както и представяне на международни и български браншови организации.

Да критикува:
- в рубриката “Ало, Държавата” държавната и общинската администрации ще бъдат критикувани за действия или 
бездействия.
Важно е не да ви казваме, а да ви питаме какви са вашите проблеми. Затова ще сме ви благодарни да задавате 
вашите въпроси и да давате вашите предложения, да сте активни чрез “АЛАРМИРАЙ” и “АНКЕТА”

Да съветва:
- в рубриката “Експертът съветва” ще получавате полезни съвети относно бизнес консултации, консултанти по 
европейски проекти, правни консултации.

КОРИЦИ:
2-ра корица 4 000 лв. 
3-та корица 2 900 лв. 
4-та корица 4 700 лв. 

СПЕЦИАЛНИ ПОЗИЦИИ:
Отварящо фолио 5 500 лв. 
Второ фолио 4 900 лв. 
Затварящо фолио 4 200 лв. 
1/2 страница до съдържанието 2 000 лв. 

ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ:
1/4 вътрешна страница    800 лв.
1/2 вътрешна страница 1 400 лв. 
1 вътрешна страница  2 500 лв. 
2 вътрешни страници  4 000 лв. 

КОРПОРАТИВНИ  ПР СТРАНИЦИ:
С Аdvertorial се обозначават материалите:
- представяне на компания, продукт или услуга, споделяне на 
идеи и бъдещи проекти
- предоставят полезна и актуална информация
Материалите се приемат готови. 
При необходимост редакторския екип на списанието  създава 
материала, като информацията и снимките се предоставят от 
рекламодателя.
Материалът може да е и под формата на интервю.

1 страница 2 900 лв. 
2 страници 4 200 лв.

РЕКЛАМНИ ФОРМИ И ТАРИФИ

ГЛАСЪТ НА МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС

Paris 20 14

Официален вносител СПАРТА ТРЕЙД ГРУП
тел.: +359 878 300 700, +359 893 746 027, www.gold-collagen.bg

Японско чудо - номер едно в света, вече и в България.

• GOLD COLLAGEN - забавя стареенето, укрепва имунната система, намалява риска от ракови и сърдечни заболявания, стабилизира нивата на диабет, намалява нивото на холестерола
- предотвратява образуването на тромби в кръвта, подобрявайки артериалното налягане и е важен фактор за след оперативна намеса
• Най-високо съдържание на чист колаген (500mg) и хиалуронова киселина (20mg) в една дневна доза
• Бързи и видими резултати при употребата на продукта, 100% усвояемост от организма
• Екологично чист продукт с гарантирано запазени качества, благодарение на стъкленото шише, в което се съхранява
• Подпомага възтановяването след оперативна намеса и при лечение на ракови заболявания
• Увеличава хидратацията и намалява финните линии
• Заздравява косата и ноктите, подпомага еластичнистта на кожата
• Успешно премахва стрии и целулит
• Подпомага поддържането на мускулите и ставите
• Не съдържа глутен
• Най-антиоксидантния продукт в света!

Подарете си красота и здраве!

GOLD COLLAGEN
Еликсир за дълголетие и младост

  В следващите броеве - изключително любопитна и 
подробна информация за продуктите на

GOLD COLLAGEN

!

Paris 2014

www.piero97.com



МАТЕРИАЛИ НА ИНСТИТУЦИИ
Чрез Бизнес Клуб споделете проблемите на бранша и/или 
развийте концепции за подобряването му.

за 1 страница 1 000 лв.
за 2 страници 1 800 лв.
за 3 страници 2 400 лв.

Брандинг  на рубрика (макс. 4 см.):
за страница    700 лв.

Обяви и съобщения:
1/8 страница     400 лв.

Други форми:
Вложки (до 20 гр., А4) 0,40 лв/бр.
Семплинги по договаряне

Заявки за реклама се приемат до 20-то число, а визиите се 
приемат до 25-то число на текущия месец.

Всички цени са без ДДС!  

ОТСТЪПКИ:
10% за български производители и стратиращи 
компании
5% за авансово плащане за над 5 публикации

ОТСТЪПКИ ЗА БРОЙ ПУБЛИКАЦИИ:
2-4 публикации   4%
5-6 публикации   6%
7-8 публикации   8%
9-10 публикации 10%

БОНУС:
За рекламодатели на корици или фолиа – Корпоративен банер 
1180 x 160 px в www.business-club.bg
За рекламодатели - банер 300 x 250 px в www.business-club.bg.
Излъчванията на банерите са в продължителността на 
текущия брой.

РЕКЛАМНИ ФОРМИ – ОНЛАЙН ИЗДАНИЕ  (БОНУС)

РЕКЛАМНИ  БАНЕРИ
според рекламното участие в печатното издание

Вид реклама Формати Позиция Визуализации

Активни бонуси за периода на реклама

За рекламодатели 
на корици или фолиа

Corporate 
Leader 
board

1180x160px 
до 240kb

Всички страници
Не по-малко от
30% от общите

за позицията

За рекламодатели с
цяла страница

Rectangle
300x250px 
до 120kb

Позиция 1
Всички страници

Не по-малко от
10% от общите
за позицията

За рекламодатели с
1/2 страница

Rectangle
300x250px 
до 120kb

Позиция 2
Всички страници

Не по-малко от
10% от общите
за позицията

За рекламодатели с
1/4 страница и
ПР материали

Rectangle
300x250px 
до 120kb

Позиция 3
Всички страници

Не по-малко от
10% от общите
за позицията

Изисквания към банерите
-  Формат на банерите - GIF, JPEG, FLASH.
-  Flash банерът се изпраща с .FLA файла и всички използвани шрифтове.
-  Всеки банер трябва да бъде с вграден линк, който да се отваря в 
отделен прозорец.
-  TVC Flash банерите (1MB) трябва да бъдат във формат .flv и да 
съдържат видеоклип и бутони play и stop за него. Продължителност на 
видеоклипа до 30 секунди 50% оскъпяване.
Рекламните форми се предоставят не по-късно от 48 часа, преди старта 
на кампанията.

Изисквания към файловете за печатна реклама
Файлови формати: PDF, EPS, TIF, JPG – без импортирани цветни профили
Резолюция на изображенията: 300 dpi.      Цветови модел: CMYK 
Текстовете трябва да са векторизирани (растеризирани при TIF и JPG).

Обрязан формат на списанието: 210 мм х 297 мм, наддаване по 3мм.
Елементите трябва да са на минимум 7 мм от ръба на страницата.
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  Плащането с кредитна карта става все по-ак-
тивно у нас, като през последните няколко годи-
ни то се превърна и в необходимост при пътува-
ния и резервации на самолетни билети, хотели и 
ползване на други услуги в чужбина. С наближа-
ването на коледните празници идва и желанието 
за закупуване на подаръци или нови попълнения 
в гардероба ни. Пазаруването с кредитна кар-
та е бързо и удобно, а в някои случаи, плащайки 
покупките си, ние реално печелим. Отстъпките 

и бонусите при активно пазаруване с кредитна 
карта биха могли да намалят или неутрализират 
годишната такса за обслужването й. При избора 
на кредитна карта потребителите обикновено 
обръщат внимание на лихвата, годишната так-
са, гратисния период и таксите при теглене, но 
често не се информират за останалите условия 
и различните бонуси при покупките с кредитна 
карта, а в повечето случаи те са важни, защото 
им носят допълнителни бонуси. 

На пазар за подаръци

Заедно със своите партньори Пощенска банка предлага
специални отстъпки и бонуси за картодържателите си в селектирани магазини:

ПАЗАРУВАТЕ БЕЗ ЛИХВА ПРЕЗ ПЪРВИТЕ
ТРИ МЕСЕЦА 
  С кредитните карти VISA Classic, VISA Gold, Злат-
на American Express или American Express от Пощен-
ска банка пазарувате без лихва през първите три 
месеца от издаването на картата (ако вземете 
своя карта до 31 декември т.г.). Заявления могат 
да се подават бързо и лесно онлайн през сайта на 
банката www.postbank.bg, като за тяхното разглеж-
дане не се заплаща такса. 

ПЕЧЕЛИТЕ ВИНАГИ, ДОКАТО ПАЗАРУВАТЕ
  С програмата за лоялност Му Rewards всяка покуп-
ка Ви носи бонус точки. А покупките при посочени-
те вече търговци ви дават и допълнителни такива, 
които лесно можете да обмените за пари, с които 
да пазарувате отново в любимите си магазини. 
Колкото по-често плащате с кредитната си карта, 
толкова повече бонус точки събирате. 

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОКУПКИ НА ВНОСКИ
  С услугата „Покупка на равни месечни вноски“ мо-
жете да разсрочите сумата на своите покупки на 
от 2 до 6 безлихвени вноски или на от 6 до 36 месеч-
ни вноски, в зависимост от конкретния търговец. 
Списък с партньорите и техните обекти можете 
да намерите на сайта www.postbank.bg или чрез мо-
билното приложение на банката MyCard. 

ПОДАРЪК ПРИ ПЪРВА ПОКУПКА 
  10% от стойността на първата покупка с кредит-
ната карта American Express ще ви бъдат възста-
новени обратно по картата в срок до 2 месеца след 
датата на покупката, ако тя е направена до 30 дни 
след активирането на вашата нова карта. Разме-
рът на отстъпката е максимум 30 лв.

УНИКАЛНИ ИЗЖИВЯВАНИЯ С VISA GOLD ОТ 
ПОЩЕНСКА БАНКА
  С Visa Gold имате пълен достъп до специални 
оферти за пътуване, услуги и пазаруване както в 
България, така и в едни от най-посещаваните гра-
дове в цял свят – Лондон, Ню Йорк, Милано, Париж, 
Банкок и др.

Столична община 
с номинация от 
Строителните Оскари
СЪБИТИЕТО Е НА 19 НОЕМВРИ В ЗАЛА 
„ДИАМАНТ“ НА ХОТЕЛ РАМАДА, СОФИЯ

  Мащабните строителни дейности в София, в 
които са привлечени 35 строителни компании за 
т.г., отредиха заслуженена номинация на Сто-
лична община за предстоящите Строителни 
Оскари. Луксозните новооткрити метростанции 
в столицата също допринесоха за номинацията. 
Освен това София влезе в Топ 30 на най-бързо 
развиващите се градове в света. 

  Луксозни строителства от Македония, Сърбия, 
Гърция, Турция и други за втори път ще бъдат 
включени в номинациите за годишните награди 
LUXURY Property AWARDS 2015. Специалисти и 
журналисти започнаха да номинират най-добри-
те фирми в луксозното строителство, архитек-
турата и дизайна, които ще бъдат включени в 
годишната церемония на 19 ноември в хотел 
РАМАДА, София.

  Конкурсът, организиран за пета поредна година 
от агенция ВИП Комюникейшън, ще се състои в 
зала ДИАМАНТ. Организаторите са инициатори 
и реализатори на луксозните строителни изло-
жения VIP Property, които предизвикаха между-
народен интерес, както в Русия така и в други 
страни. 

  В журито на LUXURY Property AWARDS участват 
сроителни специалисти от Италия, Русия, Дубай 
и Абу Даби. Над 30 печатни и електронни медии 

ще отразяват събитието, което журналистите 
определиха като българските строителни Оска-
ри.

  Ще бъдат връчени призове в следните кате-
гории: Цялостен принос в луксозното строител-
ство и архитектура, Луксозно жилищно строи-
телство, Луксозно обществено строителство, 
Луксозен морски, планински и градски комплекс, 
Луксозен СПА комплекс, Идеен проект, Простран-
ствен дизайн за интериор и екстериор, Мебелен 
дизайн, Реновирано строителство, Локация на 
годината и други. 

  Две нови категории са включени в номинации-
те – награди за брокери и агенции на недвижими 
имоти, както персонални призове за архитекти, 
строители и инвеститори.

  Екипът на една от най-влиятелните компании 
за луксозно строителство в Дубай и Арабските 
емирства – Gulf Precast Concrete (Elias Seraphim 
– CEO/ Owner, Sami Saab – Factories Operation 
Director, Imad Mohamad – Factories Manager), жури-
ра наградите LUXURY Property Awards 2014. 

 Годишните награди LUXURY Property 
Awards 2015 са организирани и продуцира-
ни от VIP Communication PR.  

  VIP Communication PR е организатор и на годиш-
ните награди за значими постижения в бизнеса 
Business Awards 2015, на медийните награди VIP 
Media Awards, както и на наградите за луксозни 
брандове и бизнес VIP LifeStyle Awards 2015. Аген-
цията организира и престижна церемония за 
луксозните брандове от морския регион – Marine 
Lifestyle Awards 2015.

   През октомври 2015 година VIP Communication 
представи новата си инициатива
– НАЦИОНАЛНИ МЕДИЦИНСКИ НАГРАДИ 2015.

www.piero97.com


