тенденции

ПРИЧЕСКИ
МОДА, ГРИМ
LIFESTYLE

www.piero97.com

СПЕЦИАЛНО РЕКЛАМНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Изданието излиза два пъти годишно – през март и октомври.
Посочените цени са за 1 рекламна публикация при сключване на договор за съответния период.

Корици:
4-та корица
3-та корица
2-ра корица

2 000 лв.
1 200 лв.
1 500 лв.

Специални страници:
Вложка
Разгъвка

1 000 лв.
2 200 лв.

800 лв.
600 лв.
500 лв.
300 лв
250 лв.
180 лв
500 лв.

Специално предложение за партньори на SFW A/W 2017
При закупуване на 1 рекламна позиция в октомврийското издание рекламодателят получава безплатна имиджова реклама в следващия брой на
сп. YOU – през март (например: при избор на една рекламна страница – 500 лв., и нейното 100% заплащане в предстоящия октомврийски брой,
рекламодателят получава идентична рекламна позиция в мартенския брой на сп. YOU напълно безплатно). получава идентична рекламна позиция в
мартенския брой на сп. YOU, напълно безплатно).

Специално предложение за партньорите на SFW A/W 2017
При закупуване на рекламна позиция и в октомврийското, и в мартенското издание на сп. YOU, рекламодателят получава 20% отстъпка от
официалната тарифа в октомврийското и 25% отстъпка от официалната тарифа в мартенското издание + ПР материал (например: при избор
на една рекламна страница – 500 лв., в октомврийския брой на сп. YOU, рекламодателят получава отстъпка от 20% и заплаща 400 лв., и 25% отстъпка от същата позиция в мартенския брой – 375 лв. + бонус ПР представяне, което по официалната тарифа е обозначено на цена от 500 лв.).

ИЗИСКВАНИЯ ЗА МАТЕРИАЛИТЕ
Файловете за печат трябва да бъдат в някой от следните файлови формати: PDF, EPS, TIFF. Всички изображения да са 300 dpi, Color Profile
CMYK Coated FOGRA39. Всички текстове да са конвертирани в криви.
Срок за подаване на рекламните материали: до 5 март за пролетния брой и до 10 септември за есенното издание.
Цените са в лева и в тях не е включен ДДС.
www.piero97.com

3 mm
(непечатна площ)

265 mm (обрязан)

275 mm (необрязан)

5 mm
(нож)

лява страница
необрязан: 218 x 275 mm
обрязан: 210 x 265 mm

дясна страница
необрязан: 218 x 275 mm
обрязан: 210 x 265 mm

210 mm (обрязан)
5 mm
(нож)

218 mm (необрязан)
фолио 436 mm (необрязан)

1/2 страница
необр: 110 mm x 275 mm
обр: 105 mm x 265 mm

1/2 страница
необр: 218 mm x 137.5 mm
обр: 210 mm x 132.5 mm

1/3 страница
необр: 75 mm x 275 mm
обр: 70 mm x 265 mm

1/4 страница
необр: 57.5 mm x 275 mm
обр: 52.5 mm x 265 mm

1/4 страница
необр: 110 mm x 137.5 mm
обр: 105 mm x 132.5 mm
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