4

списание

вече и в
избрани
РЕП
в цялата
страна

ютилитис е първото и най-утвърдено
месечно b2b издание в България,
обхващащо теми, свързани с мениджмънт
на енергийни и ютилити компании в сектори
като инфраструктура, електроенергия,
петрол, газ, воден сектор, отопление,
телекомуникации, поддръжка на активите
в индустрията, правна и регулаторна рамка.

31%
висше
управленско
ниво

отрасли / електроенергетика / топлоснабдяване
/ улично осветление / транспорт и логистични
услуги / отпадъци и рециклиране / пътна
инфраструктура / летища и пристанища

начало

за нас

ютилитис

фасилитис

периодичност:

10 броя/годишно
тираж: 1 200
разпространение:
по абонамент, в
търговската мрежа
и на специализирани
конференции
и изложения

профил на
читателите

13%

36%
средно
управленско
ниво

фм каталог

собствен
бизнес

20%
служители

www

/ вик услуги /
/ природен газ /
/ градска среда /

събития
www.piero97.com

5
Месец/
Тема

Икономика
и регулации

Мениджмънт
и добри практики

Януари/
Февруари

Борсови пазари на
електроенергия и газ

Корпоративна
социална отговорност

Март

Европейският
зелен пакт

Април

Енергийна стратегия
на България

Май

Ядрена
енергетика
Либерализация
на електроенергийния
пазар

Юни

Енергийно потребление
в сградите
ВЕИ и енергийна
ефективност
в индустрията
Устойчиво
развитие

Технологии
и иновации
Околна среда,
отпадъци и
рециклиране
ВиК технологии
и иновации

Допълнително
разпространение

Заявка

Предаване

Energy managers’ forum

17/1/2020

24/1/2020

Energy managers’ forum

7/2/2020

14/2/2020

ВЕИ технологии
и иновации

Energy managers’ forum

6/3/2020

13/3/2020

IT решения

Energy managers’ forum

10/4/2020

17/4/2020

Енергийно
образование

Биомаса
и биогаз

Energy managers’ forum

8/5/2020

15/5/2020

12/6/2020

19/6/2020

7/8/2020

14/8/2020

11/9/2020

18/9/2020

„Международен
технически панаир –
Пловдив“
„Международен
технически панаир –
Пловдив“
„15-а фасилити
мениджмънт
конференция“

Юли

Либерализация
на газовия пазар

Фасилити
мениджмънт

Електромобилност

Август /
Септември

Горива, транспорт
и логистични услуги

Здравословни
и безопасни условия
на труд

Автоматизация и
изкуствен интелект

Октомври

Топлоснабдяване

Киберсигурност

Интелигентно отчитане
и фактуриране

Ноември

Телекомуникации

Управление
на проекти

Географски
информационни
системи

Energy managers’ forum

9/10/2020

16/10/2020

Декември

Обединение на
енергийните пазарите

Мениджмънт
на корпоративния
автопарк

Въглеродни емисии –
технологии и иновации

Energy managers’ forum

6/11/2020

13/11/2020

постоянни рубрики / новини и събития / енергийно право / е-ютилитис / hr / нови технологии
и продукти / енергийни статистики / ютилити мениджър / управление на поддръжката

начало

за нас

ютилитис

фасилитис

фм каталог

www

събития
www.piero97.com

6
44/28,5 см

2

страници
фолио

ПОЗИЦИЯ/
ФОРМАТ

+ 5 мм от всяка
страна за
обрязване

Четвърта корица

960.00
720.00
720.00
840.00

Една страница
графична реклама

600.00

1/2 страница
графична реклама

360.00

1/4 страница
графична реклама

240.00

1/4 страница (графична
реклама в съдържанието)

360.00

PR статия 2 страница

996.00
900.00
400.00

Две страници фолио
Втора корица

1

Трета корица

страница
на живо

1

22/28,5 см

+ 5 мм от всяка
страна

ЦЕНА
(с ДДС) лв.

18,9/24,9 см

страница
в наборно
поле

½

страница
вертикална

рекламно
участие
ютилитис

9,3/24,9 см

½

18,9/12,5 см

страница
хоризонтална

PR статия 1 страница
Брандирана рубрика

¼

1/8 страница, каре
в рекламен блок

страница

9,25/12,5 см

страница

60.00

При участие в повече от един брой/комбинирано
участие в двете списания, нашият екип ще
изготви индивидуална оферта

9,25/5,8 см

технически изисквания /1. При предоставяне на рекламно каре във формат „на живо“ трябва да се предвидят 10 мм отстояние от всички страни от текста и обектите (лого,
снимка) в рекламата./ 2. Готовите рекламни карета се подават във формати EPS, TIFF, JPG, PDF с минимална резолюция 300 dpi и максимално качество на компресия с текст
в криви./ 3. Една страница PR статия: 2800 символа вкл. интервалите + снимка/графика с максимално качество на компресия./

начало

за нас

ютилитис

фасилитис

фм каталог

www

събития
www.piero97.com

