
Специално издание, посветено на
Летните олимпийски игри Токио 2020 (24 юли – 9 август 2020)

1. СРОК НА ИЗЛИЗАНЕ 10 юли 2020 г.

2. ТИРАЖ 10 000 броя

2. ОБЕМ 128 страници, формат 220x280 mm със специално оформление.

3. ОПИСАНИЕ Изданието ще е много луксозно, на хартия 100 грама и с корица 250 грама + лак. 
Със сигурност най-луксозното на пазара, посветено на ОЛИМПИАДА 2020 и ще бъде перфектен 
рекламоносител.

4. ПРИМЕРНО СЪДЪРЖАНИЕ
Специалното издание ще включва пълна информация за 
олимпийските игри – представяне на българския отбор, звезди, 
история, олимпийски обекти, статистика...
• Представяне на българските спортисти с квоти за игрите.
• Специален портрет-интервю с Ивет Лалова – най-голямата 
   българска звезда на игрите в световен мащаб. 
• Вариант е и портрет-интервю с най-успешната българска спортистка 
   въобще Мария Гроздева, която също има олимпийска квота. 
• Материал за най-успешните български олимпийци.
• Българското олимпийско участие през годините – статистика, 
   любопитни истории, триумфи и падения.
• Олимпиада по олимпиада – най-любопитното от модерните игри.
• Представяне на олимпийските обекти.
• Игри по японски – високите технологии в игрите.
• Интервю с някоя от най-големите чуждестранни звезди на игрите.
• Олимпиадата и бизнеса. Колко пари се „въртят“ около шампионата.
• Големите звезди на олимпиадата.
• Плакат-схема на олимпиадата по спортове и дисциплини.

Тематични текстове, които създават и сериозна възможност 
за участие на рекламодатели в областта на екипировката, 
автомобилите на олимпиадата, запалянковците, авиолинии и др.

5. РЕКЛАМНИ ВЪЗМОЖНОСТИ
Освен конвенционалната реклама има неограничени възможности за пиар текстове.

СПРИНТ ТОКИО 2020

Цени*

Една страница реклама............ 5000 лв.
Една страница пиар .................. 6500 лв.
Втора корица ............................. 7500 лв.

Трета корица ............................. 7000 лв.
Четвърта корица ....................... 8000 лв.
Лого на корица ....................... 12 000 лв.

* Цените са без ДДС

+

ОТСТЪПКИ И КОМБИНИРАНИ ОФЕРТИ
При комбинирана реклама или пиар в повече от едно списание на „Ес Медиа“ АД – отстъпка по договаряне.

Едновременни публикации 
на материали за Олимпиада 
2020 и на пиар текстове в 
деветте спортни сайта на 
„Ес Медиа” АД:
BGSprint.com,  
Viasport.bg,  
BGBasket.com,  
BGVolleyball.com,  
BGAthletic.com,  
BGSwim.com,  
BGFootball.com,  
Tennis24.bg,  
SportMedia.tv.
Сайтовете са с обща 
аудитория над 4 млн. 
импресии месечно.

БОНУС: Публикуване на лого 
в края на всяко излъчване 
на Студио „СПРИНТ“.

www.piero97.com
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Българският 
отбор

Историята 
на игрите

Звездите

Програмата

Чудесата на 
Токио 2020

СПЕЦИАЛНО ИЗДАНИЕ 
ЗА ХХХII ЛЕТНИ 
ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ
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Logo Sponsor
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