Идеален дом - рекламни вложки

Тарифа за реклама № 24 валидна от 01.2021 г.
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Необрязан формат: 22,5/29 см ― Обрязан формат: 21,5/28 см / 602 см ― Наборно поле: 18,4/25,2 см / 463,7 см
2

лв.

2

Цени:
в лева без ДДС:

Цени		

Влагане

За 1000 бр.		
100
За 1000 бр. + опаковане		
200
За 1000 бр. лепене на две мостри на една страница			
За 1000 бр. лепене на две мостри на една страница и опаковане		

Лепене
150
250
200
300

Отстъпки
За количество над:
25 000 бр - 5%
100 000 бр - 10%

250 000 бр - 15%
500 000 бр - 20%

1 000 000 бр - 25%
1 500 000 бр - по договаряне

Ако при еднократно влагане, без договор, се достига отстъпка за количество, клиентът я получава веднага. Отстъпките се дават по клиенти. Отстъпките за количество са общо за вложки във
всички издания, обслужвани от МГБ.

Други oтстъпки
За авансово плащане
Комисион за рекламни агенции

4%
10%

Технически изисквания				
Дебелина до 20 мм и тегло до 200 гр.

Доставка
Предаване на вложките става на рампата на печатницата или на друго място при предварително съгласуване с двустранно подписан протокол по образец. Доставката се
извършва 10 работни дни преди деня на печат на изданието.
Допълнителни условия
1. Възможно е влагане в част от тиража. Условия - при запитване. Не се дава гаранция
за разпространение изцяло и само в определен регион.
2. Не се допуска изключване на вложки на конкурентни фирми в едно издание, както
и претенции за влагане на вложки само на един клиент.
3. Изпълнението на поръчката зависи от своевременното предоставяне на мостри.
Ако вложката рекламира две или повече фирми, се начислява цена за две или повече вложки.
4. Не се приемат вложки, чийто формат или оформление създават впечатление у читателя за съставна част от списанието.
5. Поръчките за вложки се изпълняват с обичайната коректност. 168 часа ЕООД не
носи отговорност за изгубени по време на производствения процес вложки. Не се
дава компенсация, ако няколко вложки от един вид са вложени в едно издание.
6. Краен срок за оттегляне на поръчката - не се допуска оттегляне на поръчката след
крайния срок за приемане. При ненавременна доставка на вложките 168 часа ЕООД
си начислява глоба в размер на 50%.
7. При вложки, неотговарящи на техническите изисквания, 168 часа ЕООД си запазва
правото за отказ на поръчките.
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