
РЕКЛАМНА ТАРИФА 
Валидна от  01.01.2018 г.

Всички посочени цени са в левове без ДДС!

Периодичност : януари-февруари, март -април, май-юни, юли-август , септ ември-окт омври, 
ноември-декември, 6 броя за годинат а
Формат  – обр.: 165/235 мм
Обем: 96 ст раници 
Харт ия т яло: 90 гр. гланц 
Харт ия корица: 200 гр.гланц + UV лак
всяка бройка е опакована
Тираж: 10 000 бр.

Корична цена:1,50 лв

Корици
Размер (обр. ф-т ) Цена

Водещо фолио 330/235 мм 2 400.00 лв.
Вт ора корица 165/235 мм 1 600.00 лв.
Трет а корица 165/235 мм 1 300.00 лв.
Чет върт а корица 165/235 мм 2 100.00 лв

Вът решни ст раници
Размер (обр. ф-т ) Цена

Първо фолио (2+3 ст р.) 330/235 мм 2 000.00 лв.
Фолио 330/235 мм 1 800.00 лв.
1 рекламна ст раница 165/235 мм 1 050.00 лв.
Каре 1/2 ст раница 550.00 лв.
Каре 1/4 ст раница 300.00 лв.
Каре 1/3 ст раница 375.00 лв.
Каре 2/3 ст раница 725.00 лв.

Мейлинг “списание Майчинст во”
до майкит е от  база данни на Програмат а “Първит е 365 днипосвет ени на бебет о”
среден брой уникални прочит ания - 2500 бр.

Бюлет ин Предст авяне Таргет
Цена за 

участ ие само 
в бюлет ина

Цена за 
участ ие 

в бюлет ина + 
в списаниет о

Мейлинг "списание 
Майчинст во - 
бременност " В професионално подгот вена 

плат форма част  от  списание 
Майчинст во (по 1 ст ат ия) + 
полезна информация се качва 
в 3 поддомейна - бременност , 
до 6 месеца и над 6 месеца.

бременнит е 
жени

200.00 лв. + 100.00 лв.

Мейлинг "списание 
Майчинст во - бебет а 
до 6 месеца"

майки на 
бебет а до 6 
месеца

200.00 лв. + 100.00 лв.

Мейлинг "списание 
Майчинст во - бебет а 
над 6 месеца"

майки на 
бебет а над 6 
месеца до 1 
година

200.00 лв. + 100.00 лв.
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35
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80 х 110 мм

(!) НОВО
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ПОДАРЪКбезплат на книжка 
Вт ора корица - 550.00 лв.
Трет а корица - 450.00 лв.
Чет върт а корица - 700.00 лв.
1 вът решна ст раница - 350.00 лв.
2 вът решни ст раници - 550.00 лв.
3 вът решни ст раници - 750.00 лв.

ОТСТЪПКИ
За 3издания 5%
За 6издания 10%
За 9 издания 15%
За 12издания 20%

Други видиве рекламни предложения
Размер (обр. ф-т ) Цена

PR Публикация - ст ат ия 1 600.00 лв.
1/2 PR Публикация + 1/2 рекламно каре 165/235 мм 1 300.00 лв.
Фирмено лого на първа корица 750.00 лв.
Спонсорст во на рубрика 500.00 лв.
Предст авяне на продукт  към ст ат ия 100.00 лв.
Брандиране на ст раница 200.00 лв.
Жълт о каре 70/40 мм 40.00 лв.
Тест ери със силиконова т очка 0,23 лв./бр.
Вложки 0.14 лв./бр.

www.piero97.com


