
 
 

 
 

ТАРИФА ЗА РЕКЛАМНИ ВЛОЖКИ ЗА ИЗДАНИЯТА НА 
ТЕЛЕГРАФ МЕДИА 

 

Валидна от 02 януари 2019 г.                                           Краен срок за поръчка: 7 дни преди влагане 

Цените са без ДДС                                                           Краен срок за доставка: 2 дни преди влагане 

  

ЦЕНА за 1000 броя                                                                                                                        100 лв. 
 

Отстъпки за количество: 
 

10 000 – 20 000 ......... 5 % 60 0001 – 80 000 .......  13 % 

20 0001 -40 000 ..........  7 % над  80 0001................. 16 % 

40 0001 – 60 000  .......... 10 % Отстъпка за рекламни агенции -10% 
 

1. Максимален размер: 240 мм – 360 мм 

2. Минимален размер: 210 мм – 300 мм 

3. Минимален грамаж  на  1 брой  вложка – 150 гр. 

4. За влагане на рекламни каталози, книжки, флаери с по-голям обем страници, се изпраща писмено запитване 

и мостри за одобрение на техническите параметри. 

5. Максимален тираж за влагане в едно издание: целият тираж на вестника към момента на 

влагане. 

6. Минимално количество за влагане 10 000 бр. 

7. Към желания за влагане тираж се добавя 1% технологичен брак. 

8. Начин на доставяне: договаря се при подаване на писмена заявка за вложки. 

9. Предаването на вложките става с двустранно подписан протокол - образец в печатницата. 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ВЛАГАНЕ НА РЕКЛАМНИ ВЛОЖКИ: 
 
1. Вложките се влагат във вестника според техническите възможности на печатницата. 

2. Претенции за влагане на вложки.само на един клиент ,както и изключване на вложки на 

конкурентни фирми не се допуска.. 

3. За изпълнение на поръчката да бъдат представени мостри / мин. 100 бр. два работни  дни преди влагане. 

4. Не се приемат вложки, чиито формат или оформление създават у читателя впечатление за 

съставна част от вестника или не отговарят на условията за влагане. 

5. Приемането на вложките става след предварително одобрение от страна на издателството. 

6. Краен срок за оттегляне на поръчката - два работни дни преди влагане. 

7. При ненавременна доставка на  вложките  или неспазване на техническите параметри, „Телеграф Медиа“ 

ЕООД си запазва правото да откажат влагането им. 

8.  „Телеграф Медиа“ ЕООД си запазва правото за отказване на поръчка за вложки, които не отговарят на 

техническите изисквания и съгласно „Общите условия на издателството“. 

9. Влагане в част от тиража на вестника / за определен регион или областен град / е възможно, но  в  такъв 

случай не се дава гаранция, че ще се покрие изключително и само желания регион. 

10. Вложките се влагат в тялото на вестника и не се опаковат допълнително в плик. 
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