
ОФЕРТА ЗА РЕКЛАМА В ПЕЧАТНОТО ИЗДАНИЕ

СВАТБЕН
ОРГАНАЙЗЕР

РАЗПРОСТРАНЯВА СЕ БЕЗПЛАТНО В ОБРЕДНИТЕ
ДОМОВЕ И ЦЪРКОВНИТЕ ХРАМОВЕ

СВАТБЕН ОРГАНАЙЗЕР е издание на списание СВАТБА. 
Излиза 2 пъти в годината, през месец април и ноември.

В него са включени БЕЗПЛАТНО всички рекламодатели 
на списание СВАТБА

с координати (адрес, телефон, e-mail и уеб сайт) в съответните раздели.

За рекламодатели на списание СВАТБА
1 страница - 180 лв; 2 страници /фолио/ - 240 лв

За фирми, които не рекламират в списание СВАТБА
1 страница - 300 лв; 2 страници - 500 лв; Само координати - 70лв

Корици
Първа корица - 500 лв, Четвърта корица - 700 лв

Цените са без ДДС.

Срок на подаване на рекламните материали за включване в СВАТБЕН ОРГАНАЙЗЕР
ПРОЛЕТ 2021 / ЛЯТО 2022 - 10 април 2022 г.

EСЕН 2022/ ЗИМА 2022 - 30 октомври 2022 г.

издание на списание

СВАТБЕН
ОРГАНАЙЗЕР

разпространява се безплатно

пролет 2014

рокля: Mon Amour

РАЗПРОСТРАНЯВА СЕ БЕЗПЛАТНО В ОБРЕДНИТЕ 
ДОМОВЕ И ЦЪРКОВНИТЕ ХРАМОВЕ

СВАТБЕН ОРГАНАЙЗЕР  е издание на списание СВАТБА, което излиза 4 
пъти в годината, 30 дни след като е издаден броят на списанието за 

съответния сезон.
В него са включени БЕЗПЛАТНО всички рекламодатели на

списание СВАТБА 
с координати (адрес, телефон, e-mail и уеб сайт) в съответните раздели.

За рекламодатели на списание СВАТБА 
1 страница - 150 лв; 2 страници /фолио/ - 200 лв

За фирми, които не рекламират в списание СВАТБА
1 страница - 300 лв; 2 страници - 500 лв; Само координати - 50лв

Корици
Първа корица - 500 лв, Четвърта корица - 700 лв

Цените са без ДДС.

Срок на подаване на рекламните материали за включване в СВАТБЕН ОРГАНАЙЗЕР
ЗИМА 2014 - 10.01.14
ПРОЛЕТ 2014 - 10.04.14
ЛЯТО 2014 - 10.07.14
ЕСЕН 2014 - 10.10.14

Банер с размер 234х60 - 200лв на година
    234x30 - 100лв на година

Готовите рекламни страници трябва да са в размер - 148x210mm в обрязан формат и 151х216mm в необрязан формат. 
Готови рекламни материали се приемат на e-mail на списанието - svatba@svatbamagazine.com.
Формат на файловете: EPS (всички текстове трябва да са в криви), TIFF – цветност CMYK, минимална резолюция на растерните изображения – 300 dpi.

СВАТБЕН
ОРГАНАЙЗЕР

ОФЕРТА ЗА  РЕКЛАМА В ПЕЧАТНОТО ИЗДАНИЕ

ОФЕРТА ЗА РЕКЛАМА В WWW.СВАТБА.ORGГотовите рекламни страници трябва да са в размер - 139x204mm в обрязан формат и 144х214mm в необрязан формат.
Готови рекламни материали се приемат на e-mail на списанието - svatba@svatbamagazine.com.
Формат на файловете: EPS (всички текстове трябва да са в криви), TIFF – цветност CMYK, минимална резолюция на растерните изображения – 300 dpi.

ИЗЛИЗА 2 ПъТИ В ГОДИНАТА

ОФЕРТА ЗА РЕКЛАМА В ПЕЧАТНОТО ИЗДАНИЕ

СВАТБЕН
ОРГАНАЙЗЕР

РАЗПРОСТРАНЯВА СЕ БЕЗПЛАТНО В ОБРЕДНИТЕ
ДОМОВЕ И ЦЪРКОВНИТЕ ХРАМОВЕ

СВАТБЕН ОРГАНАЙЗЕР е издание на списание СВАТБА.
Излиза 2 пъти в годината, 30 дни след като е издаден броят на 

списанието през месец април и ноември.

В него са включени БЕЗПЛАТНО всички рекламодатели
на списание СВАТБА

с координати (адрес, телефон, e-mail и уеб сайт) в съответните раздели.

За рекламодатели на списание СВАТБА
1 страница - 160 лв; 2 страници /фолио/ - 220 лв

За фирми, които не рекламират в списание СВАТБА
1 страница - 300 лв; 2 страници - 500 лв; Само координати - 50лв

Корици
Първа корица - 500 лв, Четвърта корица - 700 лв

Цените са без ДДС.

Срок на подаване на рекламните материали за включване в СВАТБЕН ОРГАНАЙЗЕР
ПРОЛЕТ 2021 / ЛЯТО 2020- 10 април 2021 г.

EСЕН 2021/ ЗИМА 2020 - 30 октомври 2021 г.

издание на списание

СВАТБЕН
ОРГАНАЙЗЕР

разпространява се безплатно

пролет 2014

рокля: Mon Amour

РАЗПРОСТРАНЯВА СЕ БЕЗПЛАТНО В ОБРЕДНИТЕ 
ДОМОВЕ И ЦЪРКОВНИТЕ ХРАМОВЕ

СВАТБЕН ОРГАНАЙЗЕР  е издание на списание СВАТБА, което излиза 4 
пъти в годината, 30 дни след като е издаден броят на списанието за 

съответния сезон.
В него са включени БЕЗПЛАТНО всички рекламодатели на 

списание СВАТБА 
с координати (адрес, телефон, e-mail и уеб сайт) в съответните раздели.

За рекламодатели на списание СВАТБА 
1 страница - 150 лв; 2 страници /фолио/ - 200 лв

За фирми, които не рекламират в списание СВАТБА
1 страница - 300 лв; 2 страници - 500 лв; Само координати - 50лв

Корици
Първа корица - 500 лв, Четвърта корица - 700 лв

Цените са без ДДС.

Срок на подаване на рекламните материали за включване в СВАТБЕН ОРГАНАЙЗЕР
ЗИМА 2014 - 10.01.14
ПРОЛЕТ 2014 - 10.04.14
ЛЯТО 2014 - 10.07.14
ЕСЕН 2014 - 10.10.14

Банер с размер 234х60 - 200лв на година
    234x30 - 100лв на година

Готовите рекламни страници трябва да са в размер - 148x210mm в обрязан формат и 151х216mm в необрязан формат. 
Готови рекламни материали се приемат на e-mail на списанието - svatba@svatbamagazine.com.
Формат на файловете: EPS (всички текстове трябва да са в криви), TIFF – цветност CMYK, минимална резолюция на растерните изображения – 300 dpi. 

СВАТБЕН
ОРГАНАЙЗЕР

ОФЕРТА ЗА  РЕКЛАМА В ПЕЧАТНОТО ИЗДАНИЕ

ОФЕРТА ЗА РЕКЛАМА В WWW.СВАТБА.ORG
Готовите рекламни страници трябва да са в размер - 148x210mm в обрязан формат и 151х216mm в необрязан формат.
Готови рекламни материали се приемат на e-mail на списанието - svatba@svatbamagazine.com.
Формат на файловете: EPS (всички текстове трябва да са в криви), TIFF – цветност CMYK, минимална резолюция на растерните изображения – 300 dpi.

ИЗЛИЗА 2 ПЪТИ В ГОДИНАТА
издание на списание

СВАТБЕН
ОРГАНАЙЗЕР

разпространява се безплатно

пролет/лято 2017

Къща на Шапките
Ирина Сардаревяа

София 1113 , ул. Николай Хайтов 6, ет. 1, ап.1,  тел.: +359 885 85 16 47
e-mail: svatba@svatbamagazine.com  

www.svatbamagazine.com
www.piero97.com


