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Специално приложение за интериори, 

мебели, декорация, обзавеждане, 

архитектура и ландшафтни решения 

изуството да живеем добре означава да се събуж-

даме с усмивка. означава да се наслаждаваме на 

всички онези детайли, от които е изграден животът 

ни. от кафемашината, която прави най-ароматното 

кафе сутрин, до приглушената музика и книгата, с 

която заспиваме вечер в комфортното си легло. това 

е нашият дом и ние го изграждаме такъв, какъвто го 

виждаме в мечтите си. за да ви помогнем да намерите 

формата на мечтите си, да намерите онези детайли, 

които правят завършен домът ви, да споделим идеи 

и умни решения за декорация и обзавеждане, ние 

направихме това приложение, наречено EVA home 

book. то ще бъде полезно и на онези, които тепърва 

трябва да купят жилище- ще им помогнем с инфор-

мация и съвети, както и с шопинг лист. тенденциите 

в интериорния и ландшафен дизайн са също част от 

фокуса, върху който съсредоточаваме темите в това 

специално приложение. ако животът е сцена, защо 

да не помислим за сценографията? нали детайлите 

вдъхват живот на всяка пиеса…

32 страници специално приложение
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кулинарен блог 
Рубрика, която се пише и снима специално за EVA, и в 
която е издържана в стила на гурме кухнята. 

wellness
Рубрика за свободното време, което прекарваме 
в къщи – в домашния фитнес или спа. Нови уреди, 
решения, концепции.

проект  живот
Рубрика, посветена на проектите за ново жилище - 
предложения от пазара на недвижими имоти, съвети от 
специалисти, продажби.

10 best
шопинг рубрика, в която дизайнер или архитект ще 
предложи своя шопинг лист от 10-те най-добри покупки 
на месеца.

главна роля
Рубрика за продуктово позициониране. Фокус 
с фотография и текст върху един акцент в 
обзавеждането. Ако изберем например уникален стол 
в тази рубрика, ще разкажем историята му, ще дадем 
съвети къде и как да го поставим в един интериор. 
Може да се фокусираме и  върху една покупка на 
месеца- с аксесоар или предмет на изкуството. 

тенденции
Рубрика за тенденциите в интериорния дизайн, които 
се задават от световните мебелни изложения, както 
и тенденции, които се открояват за сезона на нашия 
мебелен пазар.  

custom made
цялостно заснемане на интериор, който е направен 
с уникален дизайнерски проект и е вдъхновяващ 
с идеята, архитектурните решения, лайфстайл 
тенденцията, която отразява, с детайлите и начина на 
обитаване. 

сърцето на дома
рубрика за кухнята, която е сърцето на една къща. Ще 
показва интересни и умни решения, някои от които 
презентирани от собствениците на дома. Ще показва 
уреди, разположението им, възможностите им. 

умни идеи
Идеи за лесно обзавеждане, без огромни средства и 
усилия. Идеи за създаване на екосреда у дома.

travel trends
Интересни интериорни и архитектурни решения, които 
предлагат новите хотели и места за пътуване и релакс 
по света. 

рубрики
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10 best - шопинг рубрика...

HomeBook
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умни идеи - идеи за леСно обзавеждане
HomeBook

www.piero97.com



HomeBookглавна роля - фокуС върху един акцент в обзавеждането
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тенденции  - рубрика за тенденциите в интериорния дизайн
HomeBook
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custom made - интериор С уникален дизайнерСки проект
HomeBook
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фолио

необрязан формат - 454 x 298 mm
обрязан формат - 448 x 292 mm
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необрязан формат - 227 x 298 mm
обрязан формат - 224 x 292 mm

технически изисквания за рекламните формати

32 страници, включени в обема на списание EVA, април и ноември 2019 г.

цени за участие (в лева без ддС)
цяла дясна рекламна страница - 1500

цяла PR страница - 1700

рекламно фолио - 2300

PR фолио (2 стр.) - 2500

продуктово позициониране - 600

формат на изображението

PDF - Press optimized, curves, CMYK

EPS - curves, CMYK

TIFF - 300 dpi, CMYK

Срокове
заявяване на участие - 11.03.2019 г. за брой април; 14.10.2019 г. за брой ноември;

изпращане на файлове за печат - 18.03.2019 г. за брой април; 21.10.2019 г. за брой ноември.
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