
 

 

Представяме луксозното хартиено издание „твоята перфектна ВАКАНЦИЯ“,  
 

Излиза от печат след средата на май 2020 и преди Коледа 2020 
 

Луксозното издание е насочено към съвременните, успешни, делови хора с усет към хубавите 

преживявания, търсещи нови усещания и емоции, модни тенденции и актуални трендове, като даваме 

интересни идеи и начини да прекараме свободното си време в предстоящите зимни месеци.  

В изданието има статии, които ще представят традиционни и нови летни и зимни спортове и активности. 

Представим интересни локации и хотели (само 5 звездни у нас и в чужбина), предложения за винен и SPA 

туризъм, идеи за топли екзотични дестинации.  

Разбира се, място ще намерят и зимните модните съвети, екипировки и актуални трендове по пистите, 

както и от центрове за красота, които ще ни подготвят за предстоящите ваканционни дни. Ще отворим 

страници за „приказки край камината“ с гурме изкушения и хубави напитки в празничните дни. Ще има и 

полезни съвети за пътуването в зимни условия. Ще им дадем идеи за предстоящите ваканции за лято и зима 

2020 г. Абсолютно всички статии са авторски, написани специално за изданията от хора, посетили местата.  

Статиите от хартиеното списание се публикуват във времето с красиви фотогалерии в рубриката Свят 

на сп. твоят БИЗНЕС и се включват с анонс и в седмичния нюзлетер на сп. Твоят БИЗНЕС към 20 хил. 

абонати.  

Следвайки 16 годишната история на сп. Твоят БИЗНЕС и в това издание всички тенденции и статии ще 

бъдат представени от специалисти в своите области. 
 

Параметри на изданието 

Формат –   19 х 27 см (обрязан А4) 

Тяло –   100 гр. гланц, корици – 300 гр., лак 

Страници –   ок 110 

Тираж –   10 000 бр. 

Корична цена –  7 лв. 

Цени за реклама 

Цена за 1 една страница         1800 лв. 

Цена за ½ страница           950 лв. 

Вътрешно фолио          2500 лв. 

Четвърта корица          4000 лв. 

Втора корица           2900 лв. 

Трета корица                      2700 лв. 

Цените са без ДДС 

 
Разпространение – изданието е ЕДНОКРАТНО за сезон лято 2020 и ЕДНОКРАТНО за сезон Зима 2020 

и се продава самостоятелно в търговската мрежа (бензиностанции и пунктове Inmedio). Разпространява се в 

избрани луксозни хотели, центрове за красота и естетика, фитнес центрове. Изданието е договорено с 

няколко 5 звездни хотели като комплимент към гостите в стаите.   

 

Снимките на корицата са илюстративни и са различни във всяко издание, както е различен всеки път 

и основният цвят на корицата  
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