РЕКЛАМНА
ТАРИФА
Kапитал

Цените са в сила от 01.01.2019 г.

ФОРМАТИ
1/1 СТРАНИЦА

ЦЕНА: 4000 лв.

ФОЛИО

РАЗМЕРИ:

РАЗМЕРИ:
необрязан: 470 х 307 мм
обрязан: 460 х 297 мм

1/2 СТРАНИЦА

1/2 СТРАНИЦА

РАЗМЕРИ:
необрязан: 235 х 153 мм
обрязан: 230 х 148 мм

ЦЕНА: 3400 лв.

2ра

ЦЕНА: 4200 лв.

3та

ЦЕНА: 4200 лв.

4та

ЦЕНА: 5000 лв.

РАЗМЕРИ:

ЦЕНА: 5500 лв.

необрязан: 235 х 307 мм
обрязан: 230 х 297 мм

ЦЕНА: 3400 лв.

КОРИЦА

необрязан: 235 х 307 мм
обрязан: 230 х 297 мм

1/3 СТРАНИЦА

ЦЕНА: 2500 лв.

1/3 СТРАНИЦА

ЦЕНА: 2500 лв.

РАЗМЕРИ:

РАЗМЕРИ:

РАЗМЕРИ:

необрязан: 117 х 307 мм
обрязан: 112 х 297 мм

необрязан: 235 х 102 мм
обрязан: 230 х 97 мм

необрязан: 78 х 307 мм
обрязан: 73 х 297 мм

Влагане - 0,30 лв. на брой
Фиксиране на позиция: 30%
Цените са в лв. без ДДС
* Указаното в тарифата разположение на стандартните формати на страницата е примерно.
Действителното им разположение зависи от графичното оформление на страницата
или от изискванията на рекламодателя, указани в писмената поръчка.

www.piero97.com

ЧИТАТЕЛИТЕ
Капитал е за хората, които управляват сами живота си

70%

51%
91%

с висше образование

872

в градове с над 100 хил. жители
(средно за страната)

използват интернет през
мобилния си телефон

64%

пазаруват
през интернет

48%

живеят в
собствено жилище

70%
в границите 25-54 г.

често пътуват през
уикендите с цел почивка

45%

71%

работещи

76%
с доход над 1500 лв.

е нетната месечна заплата
ЛВ. (средно за страната)

използват
банкови услуги

използват кредитни
продукти

55%

80%
56%

97%

вземащи решения в бизнеса

34%
82%

30%

67%
59%

са готови да платят повече
за по-качествени храни
хранят се
здравословно
вечерят навън няколко
пъти в месеца

спортуват поне
веднъж седмично

ОТНОШЕНИЕТО НА ЧИТАТЕЛИТЕ КЪМ ВЕСТНИКА

88%
очакват от
Капитал
достоверна
и проверена
информация

85%
казват, че
я намират

76%

очакват
компетентни
анализи

72%
ги намират
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