
Вестник СТАНДАРТ - национален седмичник издателски ден - петък

Цени за рекламни формати на първа страница

черно-бяло + 1 цвят (cyan) 4 цвята

Първа страница, до главата -  40 мм х 40 мм 200 лв. 250 лв. 350 лв.

Фаша над главата - 260 мм х 25 мм 800 лв. 1 000 лв. 1 200 лв.

Фаша под главата - 260 мм х 25 мм 600 лв. 800 лв. 1 000 лв.

Първа страница, долу - 84 мм х 50 мм 400 лв. 500 лв. 600 лв.

Първа страница, долу -84 мм х 100 мм 700 лв. 900 лв. 1 100 лв.

Фаша долу - 260 мм х 25 мм 500 лв. 700 лв. 900 лв.

Цени за реклама в лева/колонмм

черно-бяло + 1 цвят (cyan) 4 цвята

Първа страница горна половина 5,50 лв. 6,50 лв. 7,50 лв.

Първа страница долна половина 4,90 лв. 5,90 лв. 6,90 лв.

Последна страница 4,00 лв. 5,00 лв. 6,00 лв.

Вътрешна страница 3,00 лв. 3,50 лв. 4,20 лв.

Рекламни публикации в тематичните приложения

“Плюс - минус”

“Моята България” 4 цвята

„Стандарт за Здравето“ 1.50 лв./колонмм

„ТаймАут“

“Блясък”

ОБЯВИ

черно-бяло + 1 цвят (cyan) 4 цвята

Обяви по ЗОП и Европейски проекти 0.60 лв./колонмм 1.20 лв./колонмм

МАЛКИ ОБЯВИ

Рекламни карета на стр. Малки обяви черно-бяло + 1 цвят (cyan) 4 цвята

1.00 лв./колонмм 1.50 лв./колонмм 2.00 лв./колонмм

Обяви на ред

1 ред - 36 знака, включващ интервалите черно-бяло

текст обява                         0.70 лв./ред

текст + рамка                     1.00 лв./ред

текст + рамка + подложка 1.60 лв./ред

Надбавки: Отстъпка за обем

Фиксирана страница 5% Размер на нетна инвестиция за календарна година

PR материал 20% 500 – 1 000 12%

Реклама в кръстословицата 15% 1 001 – 5 000 14%

Две или повече лога в реклама 10% 5 001 – 10 000 18%

10 001 – 20 000 20%

20 001 – 50 000 30%

50 001 – 100 000 32%

Над 100 001 35%

Отстъпка за рекламна агенция - 15%

25%

Височина на печатното поле – 394 мм, ширина – 257 мм. Брой колони – 6. Обем на една страница – 2364 кмм.

1 колона - 40 мм 4 колони - 170 мм 

2 колони - 83 мм 5 колони - 213 мм 

3 колони - 127 мм 6 колони - 257 мм

1. Готовите рекламни карета се предоставят на файл с формати EPS - 8 версия, TIFF и PDF.

2. Материалите се изпращат до 12.00 часа в деня преди публикация.

Посочените цени са в лева, без включен ДДС

Отстъпка при комбинирана ПР публикация  във вестник Стандарт и сайта - www.standartnews.com

* Цените са за 1 колонмилиметър, без включен ДДС. Стойността на рекламната публикация се изчислява като се умножи броят на 

колоните по височината на карето в милиметри.

Технически изисквания за всички посочени по-горе рекламни формати
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