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Предложение за реклама и брандиране в специалния брой 
на списание „СПРИНТ“, посветен на ЕВРО 2020

1. СРОК НА ИЗЛИЗАНЕ 25 май 2020 г.

2. ТИРАЖ 10 000 броя

3. ОБЕМ 140 страници формат 220x280 mm, от които 100 са посветени на ЕВРО 2020 и са със 
специално оформление.

4. ОПИСАНИЕ Специалното издание ще включва пълна информация за шампионата – 
представяне на отбори, състави, звезди, история, стадиони, статистика...

5. ПРИМЕРНО СЪДЪРЖАНИЕ
Специалното издание ще включва пълна информация за олимпийските игри – представяне  
на българския отбор, звезди, история, олимпийски обекти, статистика...
• Представяне на 24-те отбора-финалисти с отборни снимки и разширени състави.  
   Статистика за отборите-финалисти. Представяне на треньора и на голямата звезда на отбора. 
   Досегашни участия на европейски първенства.
• Представяне на градовете и на стадионите, които приемат мачовете (те са в 10 европейски 
   страни), полуфиналите и финалът са в Лондон.
• Вечна статистика от досегашните европейски първенства по футбол.
• Интересни и любопитни акценти от досегашните европейски първенства по футбол.
• Европейското и бизнеса. Колко пари се „въртят“ около шампионата.
• Големите звезди на европейското – футболни и най-атрактивните съпруги на звезите.
• Бъдещите звезди на футбола, които ще видим на европейското.
• Плакат-схема на европейското.

Тематични текстове, които създават и сериозна възможност за участие на рекламодатели 
в областта на екипировката, автомобилите на турнира, запалянковците (бири), авиолинии 
(турнир в 12 държави) и други.

• Ако се класира отборът на България ще има поне 20 страници, посветени на българския отбор. 
   Едно евентуално класиране ще увеличи неимоверно интереса у нас към първенството.

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

СПРИНТ ЕВРО 2020

Цени*

Една страница реклама............ 2500 лв.
1/2 страница реклама ............... 1500 лв.
Една страница пиар .................. 3000 лв.
Брандиране на материал ........... 600 лв.

Втора корица ............................. 4000 лв.
Трета корица ............................. 3500 лв.
Четвърта корица ....................... 5000 лв.

* Цените са без ДДС

+

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