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ЗА МЕДИЯТА
Списание А ZONA: Farm To Fork е специализирано издание за Хранително-вкусова
промишленост и агробизнес. Още от създаването на списанието през 2011 година (под
името Агрозона) екипът на изданието държи
на качествено съдържание с единствени по
рода си статии, анализи, коментари и интервюта. С цел постигане на баланс и оптимална
видимост на Вашата реклама, в списанието
се предоставя рекламна площ от максимум
25%. Работейки с най-големите компании
и държавни органи в сектори ХВП и Земеделие, предоставяме актуални данни и информация за нашите читатели. СпециализиТираж
Абонаменти
Абонамент дигитално
издание
Брой закупени чрез SMS
Периодичност
Брой страници
Оригинално авторско
съдържание
Рекламни публикации

раното списание е в тираж от 3500 бройки
и се разпространява чрез абонамент, който
включва членовете на Хранително-вкусовите и земеделските неправителствени организации в България. Изданието е неизменен
медиен партньор на най-големите тематични събития в България и Европа, частни конференции и семинари, хранително-вкусови,
земеделски и ловни изложения, срещи на
национално и европейско ниво (Хранителни
изложения в Интер Експо Център, АГРА, БАТА
АГРО, Зелена седмица – Берлин, IFFA, EIMA,
JAGD & HUND и други.) Изданието се предлага и в дигитален формат.
Издател: АБ Комюникейшънс ЕООД

3500 броя
3000 броя

Тема на броя

От фермата
до трапезата

470 броя
50
10 месеца
80

ЕС ще плаща на фермерите
за здравословни храни
В условията на пандемията от COVID-19 отново пролича колко е важно да имаме надеждна и гъвкава продоволствена система, която функционира при кризи и е в състояние да осигури достъп до достатъчно храни на достъпни цени. Коронакризата
привлече още повече внимание върху взаимовръзките между нашето здраве, екосистемите, веригите на доставки, моделите
на потребление и ограничените възможности на планетата. Зачестилите засушавания, наводнения и горски пожари, както
и появата на нови вредители ни напомнят постоянно, че нашата продоволствена система е уязвима и трябва да стане поустойчива и по-гъвкава.
тава Европейската комисия в официално съобщение.

Лилия АЛЕКСАНДРОВА

75%
25%

За да отговори на съвременните
предизвикателства, ЕС представи
Европейския зелен пакт, с който
чертае пътя, по който до 2050 г. Европа да стане първият неутрален по
отношение на климата континент.
В него се определя нова, устойчива стратегия за растеж, чрез която
да се стимулира икономиката, да
се подобрят здравето и качеството
на живот на хората, да се полагат
грижи за природата и да се вземат
предвид интересите на всички. Важни елементи от пакта са стратегиите за биоразнообразието и „От
фермата до трапезата“. За успеха
на възстановяването и прехода към
устойчиво производство на храни е
много важно да се гарантира устойчив поминък на първичните производители, които все още изостават
по отношение на доходите, подчер14

Законодателни
инициативи
Ще бъде разработена регулаторна
рамка за сертифициране на поглъщанията на въглерод въз основа на
надеждно и прозрачно отчитане на
въглерода с цел наблюдение и проверка дали реално е извършено такова поглъщане. В рамките на инициативите и програмите за чиста
енергия Комисията ще ускори възприемането на пазара на енергийно
ефективни решения в секторите
на селското стопанство и храните,
при условие че тези инвестиции се
извършват по устойчив начин и не
застрашават продоволствената сигурност и биологичното разнообразие.
Комисията ще предприеме дейст-

Загуба и
разхищение
на храни

вия за намаляване с 50% на употребата и рисковете от химични
пестициди до 2030 г., както и за
съкращаване с 50% на употребата на по-опасните пестициди до
2030 г., без да се влошава плодородието на почвите. По този начин
до 2030 г. употребата на торове ще
се намали с поне 20%. Начините за
осъществяването на тези цели ще
бъдат заложени в националните
стратегически планове. Комисията
ще улеснява пускането на пазара
на пестициди, съдържащи биологично активни вещества, ще засили
оценката на въздействието на пестицидите върху околната среда. Ще
бъдат направени и промени в Регламента относно статистиката за пестициди от 2009 г., чрез които да се
преодолеят пропуските в данните.

Космическите
технологии ще
помагат
Хуманното отношение към животните
ще бъде още по-засилен принцип в новата ОСП.

Комисията ще разработи заедно с
държавите членки план за управление на проблема със замърсяването с хранителни вещества при из-

Устойчиво
производство
на храни

точника, както и
за повишаване
От фермата
устойчивостта
до трапезата
на сектора на
животновъдството. В същия
Устойчива
дух на сътруднипреработка и
чество ще се приУстойчиво
дистрибуция
лагат по-широко
потребление
на храни
техники за прецизно
на храни
наторяване и устойчиви селскостопански
практики, по-специално в
районите с особено интензивно животновъдство, както и методи
за рециклиране на органичните от- да имат земеделските стопани доспадъци във възобновяеми торове. тъп до набор от качествени семена
Това ще се осъществи чрез мерки, за сортовете растения, адаптирани
които държавите членки ще вклю- към промените в климата, ще бъде
чат в своите стратегически планове улеснена регистрацията на сортопо ОСП, като например инструмен- вете семена и достъпът до пазара
та за устойчивост на земеделските за традиционни и адаптирани към
стопанства за хранителните веще- местните условия сортове.
ства, чрез инвестиции и консултантски услуги, както и чрез космически
Правила за
технологии на ЕС като „Коперник“ и
етикетирането
„Галилео“.
В стратегията е предвидено още
Амбицията на ЕС е 25% от общата
земеделска земя да се използва за общите продажби на антимикробни
биологично земеделие до 2030 г. За средства за селскостопански жи-
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ПРОФИЛ НА АУДИТОРИЯТА
Читателската аудитория се състои
предимно от преработватели и
земеделски производители, търговци
и дистрибутори, представители на
интернационални компании, служители
на законодателната, изпълнителната
и местната власт, аграрни отдели на
дипломатически мисии, мениджъри,
експерти и консултанти в агробизнес
сектора, инвеститори и предприемачи в
селските райони.

Ефективност
Всяко списание се прочита средно от
3,2 души
35% от анкетираните твърдят, че са
взели продукт или услуга, след като са
видели реклама в списанието
25% от анкетираните твърдят, че
разпространяват списанието от ръка
на ръка
доходи: над средните за страната
www.piero97.com

Географско разпределение

17%
17%

Теми

14%

11%
15%

23%
20%

Хранително-вкусова
промишленост
Земеделие и развитие
на селските райони
Лов и риболов
Биосигурност
Туризъм

42%
34%
12%
8%
4%

Разработка по браншове
Растениевъдство
Зърнопроизводители
Зеленчукопроизводители
Овощарство

46%
35%
19%

Животновъдство

Североизточен район
Северен централен район
Югоизточен район
Южен централен район
Ю
 гозападен район
Северозападен район

Говедовъдство
Свиневъдство
Птицевъдство
Други
Биологично производство*

35%
33%
25%
7%
35%

*процент от общия дял на теми в на А ZONA

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕКЛАМА
ПР публикация
/Адверториал/
Статия за Вашия бизнес, продукт или
услуга, подготвен от Вас или от нашия
редакционен екип.
Друга предпочитана форма на
адверториала е интервюто.

Брандиране на рубрика/страница
Брандирането на рубрика
представлява перфектната
комбинация между
визуално и текстово
позициониране на Вашия
бизнес. Покажете и
разкажете всичко, което
имате да кажете на Вашите
настоящи и бъдещи клиенти.
www.piero97.com

РЕКЛАМНИ ТАРИФИ
Позиция		
IV Корица
III Корица
II Корица
Вътрешна страница до съдържание
Вътрешна страница /PR публикация/
Вътрешна страница /Рекламна публикация/
1/2 Вътрешна страница вертикално
1/2 Вътрешна страница хоризонтално
1/2 Фолио

Цените са за готови файлове.
Изработка на рекламна страница - 80 лв.
Лого на първа корица (1 брой) - 300 лв.
(минимум 5 броя)
Брандирана страница - 500 лв.

Размер			

210х297 мм обрязан формат
210х297 мм обрязан формат
210х297 мм обрязан формат
210х297 мм обрязан формат
210х297 мм обрязан формат
210х297 мм обрязан формат
105х297 мм обрязан формат
210х148 мм обрязан формат
420х148 мм обрязан формат

Цена
1600 лв.
1200 лв.
1200 лв.
1200 лв.
950 лв.
900 лв.
600 лв.
600 лв.
1100 лв.

Отстъпки за рекламни агенции -15%
Утежнение за фиксирано място +15%
Изработване на ПР и публикации +20%
Срокове за заявяване - до 15 число на
месеца
Подаване на визии - до 20 число на месеца
Посочените цени са без ДДС
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Необрязан формат 220 x 307 мм

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

Наборно поле 182 x 267 мм
Обрязан формат 210 x 297 мм (А4)

Готовите рекламни файлове се приемат за публикация
в .eps или .pdf формат, текстовете да са конвертирани в
криви, а изображенията минимум 300 dpi, но не повече от 350 dpi.
Изображенията да бъдат с ICC профил – CoatedFogra 39 или
ISOcoated_V2_eci.
Цветови модел за печат да е CMYK. Да не се използва: C 100%, M 100%, Y
100%, B 100% или Registration Color!
Към рекламните файлове да бъдат добавени по 5 мм наддаване.
Фирмени знаци и текстове да бъдат на отстояние минимум 10 мм навътре
от обрязания формат.

1 страница
210 x 297 мм (А4)

1/2 страница
хоризонтално
210 x 148 мм

1/2 страница
вертикално
105 x297 мм

1/2 фолио, хоризонтално
420 x 148 мм

1/2 реклама в наборно поле
вертикална
88,5 x 267 мм

1/2 реклама в наборно поле
хоризонтална
182 x 133,5 мм
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