
ТАРИФА ЗА РЕКЛАМА 2018

ЦЕНИ ЗА РЕКЛАМНИ КАРЕТА или ПР МАТЕРИАЛИ:

размер: 1/1 страница, 6 кол (260 мм) х 394мм = 2364 кмм = 1440 лв.

размер: 1/2 страница, 6 кол (260 мм) х 200 мм = 1200 кмм =720 лв.

размер: 1/4 страница, 3 кол (126мм) х 200 мм = 600 кмм = 360 лв.

размер: 2 кол (83мм) х 150 мм = 300 кмм = 180 лв.

размер: 2 кол (83мм) х 100 мм = 200 кмм = 120 лв.

* Възможни са всякакви размери според визията на рекламата. 

ТЕМАТИЧНИ СТРАНИЦИ 

Тематичните страници във вестник ТРУД излизат всеки ден от понеделник до петък. На тях нашите читатели намират полезна и 

интересна информация за СТИЛ, ИМОТИ, АВТОМОБИЛИ, ТУРИЗЪМ и ЗДРАВЕ.

Предлагаме ви участие на нашите специализирани страници , където ще можете да представите вашата оферта, предлаганите 

марки, продукти и услуги, под формата на рекламни карета или информационни статии. Страниците от  приложенията в книжното 

тяло на в-к ТРУД, ще бъдат качени на  www.trud.bg , а вашите ПР материали ще бъдат  публикувани в  подходяща рубрика.

Страниците излизат в националния тираж на 

вестник                     и www.trud.bg 

Ширина на колоните на вестника

1 колона - 40 мм 2 колони - 83 мм  3 колони - 126 мм 4 колони - 168 мм  5колони - 211 мм 6 колони - 260 мм

Цените са без ДДС

БОНУС: За всяка заявена реклама във 

вестника, получавате бонус - ПР 

материал  на www.trud.bg,  с над 100 000 

уникални посещения дневно.

   РЕКЛАМНОТО УЧАСТИЕ МОЖЕ ДА ВКЛЮЧВА: ЦЕНИ ЗА БАНЕРИ

ЗА 5 работни дни ЗА 10 работни дни

размер: 300*250  всички страници

50 000 имресии  100 000 импресии

цена: 250 лв.  цена: 480 лв.

размер: 300*600 всички страници

50 000 имресии  100 000 импресии

цена: 300 лв.  цена: 580 лв.

 СТИЛ излизат всеки понеделник като част от националното издание на вестник ТРУД. На тях може да намерите 

информация за културния живот, модата, живота и стила на звездите.

ИМОТИ излизат всеки вторник и отразяват всичко на пазара за имоти. В тяхното съдържание може да се намери 

информация за новото строителство, ремонти и обзавеждане. Може да се получи полезна информация относно плюсовете и 

минусите при инвестицията в недвижим имот.

АВТОМОБИЛИ излизат всяка сряда и тяхното съдържание отразява новостите в автомобилостроенето, топ моделите 

на известните  марки, аксесоари и консумативи.

ТУРИЗЪМ излизат всеки четвъртък и имат за цел да насочат читателите към най-новите туристически дестинации и 

атракциони в България и чужбина.  Ще намерите полезна информация както за планираните почивки и отпуски, така и за кратките 

уикенд бягства. Съдържанието им ще включва планински, морски, спа, селски туризъм и всичко свързано с тях  - дестинации, 

хотели, транспорт и др. За любителите на екзотични дестинации - маршрути до близки и далечни страни.

ЗДРАВЕ. Там  има полезна информация за всичко касаещо здравето на хората.  Интересни 

статии, интервюта с водещи специалисти, последните тенденции в световен мащаб за лечение и профилактика на едни от най-често 

срещаните заболявания.

ОТСТЪПКА ЗА АГЕНЦИИ: 5 %
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