Истории, разказани със стил
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ИСТОРИИ, РАЗКАЗАНИ СЪС СТИЛ

подарък

О, bitch
моя!

Юни 2017 Цена 7 лв.

ВЕНЧАНИ
ЗА ВЛАСТТА

● ДЕСИ РАДЕВА
● МЕЛАНИЯ ТРЪМП
● ЕМИНЕ ЕРДОГАН
● АЛИНА КАБАЕВА

ЙОАНА
БУКОВСКА

БОЛКА И
БЛАГОДАРНОСТ

Мъже
говорят
за жени

+

ЛЕЙДИ ДИ
НЕ КАЗВАЙ
СБОГОМ!

Разкази
Поезия
Анализи
Репортажи

Wild T hing
БУНТАРКИ С КОРОНИ

DIVA! е нов медиен проект, насочен към дамската аудитория. Списанието е позиционирано
във високия сегмент на месечните издания.
Застава на пазара с амбицията да бъде най-добрият пример за качествена журналистика и
безкомпромисна визия.
DIVA! е списание за стил. Стил в отношенията
и в ежедневния избор, в модата и литературата, в комуникациите и дизайна. От неговите
страници говорят професионалисти, ярки
индивидуалности и хора с отличен вкус.
DIVA! не подценява публиката. С всеки брой
прави специален жест към аудиторията – подарък-книга, подчертаваща колекционерската
стойност на изданието.
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личности

Всеки месец ви срещаме с жени,
които заслужават титлата
DIVA! Все едно дали крачат
из Бъкингамския дворец,
тичат към театралната
сцена или приготвят закуска
на семейството си, те имат
осанка на кралици. Работят
на пълни обороти, но умеят
да се забавляват и да
експериментират, изглеждат
добре и се изправят дори
след най-трудните битки.
Интересните мъже също са
при нас.
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Fashion & Beauty
Държим и на
качествените
текстове, и на
визията. Работим с
емблематични имена
във фотографията.
Стилистите и
гримьорите ни
притежават
собствен почерк,
който личи във всеки
детайл.
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аудитория

Търсим мислещата и стилна дамска аудитория, която
постоянно се самоусъвършенства и внимателно избира
на кого да се довери. За нас са важни информираните,
интелигентни, модерни и чувствителни жени. Нашата
читателка е между 26 и 55-годишна, добре образована, с
доходи над средните за страната.
Месечна читателска аудитория: 145 000 – 160 000 души
Тираж: 12 000 броя
Обем: 228 страници
Периодичност: всеки месец
Цена: 7 лева, с включен подарък книга
Издател: Moozon Ltd.
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тарифа
СТРАНИЦИ:
списание
1/1 страница ............................................................................... 2000 лв.

1/2 страница ................................................................................ 1200 лв.
СТРАНИЦИ:
1/3 страница
.................................................................................. 800 лв.
1/1 страница ............................................................................... 2000 лв.
1/4 страница..................................................................................
6001200
лв. лв.
1/2 страница ................................................................................
1/3 страница .................................................................................. 800 лв.

КОРИЦИ: 1/4 страница .................................................................................. 600 лв.
IV-та корица .............................................................................. 3400 лв.
II-ра корицаКОРИЦИ:
.................................................................................. 2700 лв.
IV-та корица .............................................................................. 3400 лв.
III-та корица................................................................................
2300 лв.
II-ра корица .................................................................................. 2700 лв.
III-та корица ................................................................................ 2300 лв.

ФОЛИА:
ФОЛИА:
Водещо фолио
........................................................................... 3600 лв.
...........................................................................
3600
Вътрешно Водещо
фолио фолио
.................................................................
3200
лв. лв.
Вътрешно
фолио
.................................................................
3200
лв.
Финално фолио
Финално фолио
(последна страница
+ III корица) ................................... 2600 лв.
(последна страница + III корица) ................................... 2600 лв.
БрандиранеБрандиране
на рубрика...........................................................
450450
лв. лв.
на рубрика ...........................................................

рекламна тарифа
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ВЛОЖКИ: ВЛОЖКИ:
Цял тираж .......................................................................................
Цял тираж.......................................................................................
0,150,15
лв. лв.
За
частичен
тираж
..................................................................
0,20
За частичен тираж.................................................................. 0,20 лв. лв.
С фиксирано място ................................................................. 0,20 лв.
С фиксирано
място...........................................................................................
................................................................. 0,200,25
лв. лв.
С лепене
С лепене ........................................................................................... 0,25 лв.

*В случай, че клиентът не участва с реклама в изданието, се заплащат допълнително 500 лв. върху цената за
влагане и не се калкулира отстъпка. Вложките се произ*В случай, че клиентът не участва с реклама в изданиевеждат
и доставят от клиента.
то, се заплащат допълнително 500 лв. върху цената за
влагане и не се калкулира отстъпка. Вложките се произВсички
цени
са без ДДС
веждатпосочени
и доставят
от клиента.

Всички посочени цени са без ДДС
УТЕЖНЕНИЯ:
За фиксирана позиция .................................................................... 10%
УТЕЖНЕНИЯ:
За
публикуване на PR публикация .......................................... 20%
За фиксирана позиция .................................................................... 10%
За
приети
след крайния
срок ..............................
За поръчки,
публикуване
на PR публикация
..........................................
20% 20%
За
по рекламата
..........................
За допълнителна
поръчки, приети работа
след крайния
срок ..............................
20% 20%
За допълнителна работа по рекламата .......................... 20%

ОТСТЪПКИ:
ОТСТЪПКИ:
За
2 публикации..................................................................................... 5%
За 2 публикации ..................................................................................... 5%
За
4 публикации................................................................................... 10%
За 4 публикации................................................................................... 10%
За
За 6
6 публикации..................................................................................
публикации.................................................................................. 20% 20%
За
За 8
8 публиикации...............................................................................
публиикации ............................................................................... 25% 25%
За 10
10 ии повече
........................................................... 30% 30%
За
повечепубликации
публикации...........................................................
Комисионна зазарекламни
агенции............................................
15%
Комисионна
рекламни
агенции............................................
15%
Краен срок за подаване на визии:

Краен
срок за
подаване на визии:
10 дни преди
публикацията
10 дни преди публикацията

