
В средата на месец декември 2018 г. на пазара ще е новото, 15-то издание
на Националния справочен алманах БЪЛГАРИЯ 4х4 – единственият
каталог у нас, посветен на автомобилите със задвижван на четирите колела,
официално предлагани на българския пазар – леки, товарни и
високопроходими.

БЪЛГАРИЯ 4х4 се фокусира върху всеки един автомобил с 4х4
задвижване, независимо дали е оф-роудър, кросоувър, товарен бус или
пистова спортна кола. Всеки модел е представен в съответен раздел, с
кратка снимкова и техническа информация. Подреждането е по марки, в
азбучен ред, спрямо латинската азбука.
Новост тази година ще е разделът ECO, който ще представи
SUV/кросоувъри с електрическо или плъг ин хибридно задвижване,
както и леки автомобили със зелената технология (които, обаче,
разполагат със задвижване 4х4).

Напомняме, че от две години насам подготвяме и раздел 4х2, посветен на
кросоувърите с един задвижващ мост. Все пак, гледаме да следваме
тенденциите на пазара и нагласите на потребителите.

Традиционно, в БЪЛГАРИЯ 4х4 публикуваме и най-актуалните и
интересни тестове, извършени от екипа на списание OFF-road.BG през
годината.

Ето и разделите в БЪЛГАРИЯ 4х4 2018:

Test drive: Най-актуалните и интересни тестове на 4х4 и SUV машини от
екипа на списание OFF-road.BG
4x4 Light & Sport: в раздела се разглеждат леките автомобили със
задвижване на четирите колела – от компактни хечбеци, до семейни
комбита, лъскави лимузини и спортни болиди. 4х4 е навсякъде и все
повече марки и модели предлагат този тип задвижване,
SUV & Crossover: стихията на 4х4 сегмента! Понятието кросоувър става
все по-модерно и по тази причина разликата между тоззи тип возила и
SUV започна да се размива.
4x4 Business: Тук представяме автомобилите за работа със задвижване на
четирите колела – пикапи, ванове, бусове, „баничарки”… Всеки от
подсегментите на бизнес автопарка има представители със задвижване на
четирите колела.
ECO: SUV/кросоувър автомобили с електрическо и плъг-ин хибридно
задвижване. Леки коли с такава технология и 4х4 задвижване.
4х2: Тенденцията да се представят нови SUV и кросоувър модели с един
задвижващ мост е трайна и бележи възход. Ще покажем и тези модели,
„забравили” за двойното предаване.
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РЕКЛАМНА ТАРИФА „БЪЛГАРИЯ 4Х4” 2019

Цяла страница 2000 лв.

1/2 страница 1000 лв.

Фолио 3200 лв.

2-ра корица 2600 лв.

3-та корица 2400 лв.

4-та корица 2800 лв.

ПР публикация, за стр. 2000 лв.

Водещо фолио (2ра корица + 1 страница) 3600 лв.

Влагане на рекламни материали 0,30 лв./брой

Фиксиране на реклама в тялото +10%

Брандиране, нестандартни реклами по договаряне

Заявка на реклама: до 30 ноември, подаване на карета до 7 декември
2018 година.

Формат на страница: 215 х 300 мм необрязан, 225 х 290 на живо. ½ стр.
хориз. 215 х 1500; ½ верт. 300 х 110 мм

Формати на материали: eps, pdf, tiff, jpg, резолюция 300 dpi, CMYK,
текстове в криви.

Посочените цени са без ДДС.
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