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Как да бъдете здрави и в суперформа, как да задържи-

те младостта и красотата си максимално дълго? Всичко 

това е постижимо. Знаете, че трябва да спортувате 

редовно, да се храните здравословно и да полагате 

грижи за кожата и тялото си. Но дали е достатъчно? Кой 

ще ви помогне да откриете своя спорт, своята терапия, 

своята процедура, с които да изглеждате красива на 

всяка възраст? Кой ще се погрижи за здравословната 

връзка душа-тяло, за онези моменти, които ви правят 

истински щастлива, за това да получавате достатъчно 

удоволствие от спорта, от храната, от общуването? 

Защото щастието е магията, която ви прави млади. На 

въпроса кой, отговорът е: вие и само вие. Но с помощта 

на най-добрата информация, с познаване на съвре-

менните тенденции и средства за това и със съвети 

на специалисти, които отчитат новостите в козмето-

логията, храненето, спорта, пластичната и естетична 

хирургия. STAY YOUNG си поставя точно такава цел: да 

събере най-точната информация, да подбере съветите 

и специалистите, които ще ви помогнат сам да израбо-

тите своя стил на живот, своята бюти програма, своите 

цели, да намерите своето равновесие…
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my home
съвети как да направите в дома си 
здравословна среда, която да работи за 
вашето здраве

beauty guidе
страници с карета на бюти салони, 
фризьорски студиа, малки салони за 
естетични процедури

stay fit
фитнес, оборудване, спорт, курсове по 
танци, йога и т.н.

mind&body
йога практики, спа процедури, ритрийти

life story
звезда споделя своята житейска история 
- за промяната в живота си, как е 
променила визията, теглото, начина си 
на живот  

time machine
рубрика за пластична и естетична 
хирургия

love yourself
статии от психотерапевт или лайфкоуч 
/Детелина Стаменова, Катерина 
Павурджиева/

pretty woman
страници за бюти теми, продукти, 
терапии, съвети

soul kitchen
храненето като терапия за младост,
храни, кетъринг фирми, диети, програми

рубрики
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Sta yFit

stay fit - фитНес, оборудВаНе, спорт, йога...
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TimeMa chinetime machine - рубриКа За пластичНа и естетичНа хирургия
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L i feSt orylife story - ЗВеЗда споделя сВоята житейсКа история
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Sou lKi t chensoul kitchen - храНеНето Като терапия За младост
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фолио

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

1/ 1  страНица

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

технически изисквания за рекламните формати
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32 страници, включени в обема на списание EVA, май и октомври 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 - 12.04.2019 г. за брой май; 13.09.2019 г. за брой октомври;

изпращане на файлове за печат - 19.04.2019 г. за брой май; 20.09.2019 г. за брой октомври
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