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РЕКЛАМНИ ФОРМАТИ
И ЦЕНИ

ТЕХНИЧЕСКИ 
ИЗИСКВАНИЯ:

1 страница 228 х 275 мм обрязан 
формат, 233 х 285 мм необрязан 
формат

Фолио (2 страници) 456 x 275 
мм обрязан формат, 466 х 285 мм 
необрязан формат

Готовите реклами се предоставят 
във векторен формат – EPS, CDR 
(версия X4 или по-ниска), PDF или 
растерен ТIFF, JPEG (резолюция 300 
dpi).

Цветовият модел трябва да бъде 
CMYK.

Текстовете в растерните формати 
трябва да бъдат растеризирани. 
За векторните формати EPS и 
CDR текстовете трябва да са 
конвертирани в криви. При PDF се 
допуска наличието на шрифтове, 
като те трябва да са прикрепени 
(embedded) коректно.
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• 1 страница реклама   800 Eur
• 1 страница ПР-материал  900 Eur
• Фолио (2 стр) реклама/ПР  1500 Eur

СТАНДАРТНИ ФОРМАТИ

• Корпоративно представяне (4 стр.)   1600 Eur
• Представяне на проект – мин. 4 стр.  1200 Eur
 6 стр.    1500 Eur
 8 стр.    2000 Eur

Двуезично представяне (ENG version) +30% върху цената

CONTENT MARKETING ФОРМАТИ
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РЕКЛАМНИ ФОРМАТИ
И ЦЕНИ

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ТЕМИ

Участие като генерален спонсор 
на тема  2500 EUR

Брандиране на страницата 
анонс на темата 500 EUR

Участие като златен спонсор на 
тема 1800 EUR•  2 стр. рекламно фолио/продуктово пред-

ставяне/advertorial 
•   4 стр. корпоративно интервю на първо мяс-

то след основен материал
•   брандиране на начална страница на тема 

като генерален спонсор – водещ партньор 
по темата

•   разпространение на 30 допълнителни броя 
за таргетирани адресати по избор на гене-
рален спонсор

•   брандиране на началната страница на 
темата „със съдействието на“

•   2 стр. рекламнa страница/продуктово 
представяне/advertorial .

•  2 стр. корпоративно интервю
•   брандиране на начална страница на тема 

като златен спонсор
•   азпространение на 20 допълнителни броя 

за таргетирани адресати по избор на зла-
тен спонсор
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ПРЕМИУМ ФОРМАТИ 

   Водещо фолио (2ра корица + 1ва стр.)  2000 Eur
  Първо фолио (2ра+3та стр.)  1800 Eur
  Второ фолио (4та+5та стр.) 1700 Eur
  Първо фолио в раздел   1600 Eur
  Вложка  0.80 eur/бр. без ДДС
  Трета корица   1500 Eur
  Четвърта корица   2800 Eur
  Вложка с перфорация  по запитване 
  Твърда вътрешна страница *  2000 Eur

      (двустранно) 
Размер: страница (228х275мм), 250гр. гланц или мат 
по избор

   Твърда вътрешна разгъвка **          3500 Eur  
(ексклузивен формат – по 1 в брой) 
Размер: страница (228х275мм) + фолио (436х275мм), 
250гр. гланц или мат по избор

* Твърда вътрешна страница 

** Твърда вътрешна разгъвка (1стр+2 фолио) 
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