Представяме специалното луксозно хартиено издание

„твоята перфектна ВАКАНЦИЯ“, Лято 2019
Излиза от печат след средата на май 2019 г.

За четвърта година подготвяме лятното издание на луксозното списание
„твоята ВАКАНЦИЯ” . То е насочено към съвременните, успешни, делови
хора с усет към хубавите преживявания, търсещи нови усещания и емоции,
модни тенденции и актуални трендове, лайфстайл.
В изданието ще представим интересни дестинации и хотели, само 5 звездни у
нас и в чужбина, ще дадем предложения за винен туризъм и активни спортни
забавления. Ще предложим практично полезни статии свързани с яхтинг,
каякинг, веломаршрути и походи, планински маршрути за катерене, риболов,
морски спортове, дайвинг и др.
Място ще намерят и модните и бюти съвети за актуалните трендове, които ще
ни подготвят за предстоящите ваканционни дни, ще обърнем внимание на
доброто хранене, както и на гурме изкушенията. Ще дадем и полезни съвети как
самото пътуване да бъде приятно преживяване.
Следвайки 15 годишната история на сп. Твоят БИЗНЕС и в това издание всички
тенденции и статии ще бъдат представени от специалисти в своите области и ще
дават практични и полезни съвети.
Сп. Твоята ВАКАНЦИЯ е двусезонно издание и излиза средата на май и
началото на декември, като се разпространява до изчерпване на количествата
през целият съответен сезон
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Параметри на сп. твоята ВАКАНЦИЯ
Формат –
Тяло –
Страници –
Тираж –
Корична цена –
Излиза от печат –

19 х 27 см (обрязан А4)
100 гр. гланц, корици – 300 гр., лак
110 -120
10 000 бр.
7 лв.
след средата на май 2019

Разпространение – изданието е ЕДНОКРАТНО за сезон Лято 2019 и се
разпространява самостоятелно в търговската мрежа (пунктове Inmedio и
бензиностанции в страната). Определени бройки ще бъдат оставени в
стаите на няколко луксозни 5 звездни хотели и центрове за красота и
естетика в страната.
Изданието е отлична възможност за комплимент към гости на хотелски бази и
жест към корпоративни клиенти, като предоставянето на количество бройки и
цена е въпрос на отделно договаряне.

Цени за реклама на сп. твоята ВАКАНЦИЯ
Цена за 1 една страница
Цена за ½ страница
Вътрешно фолио
Четвърта корица
Втора корица
Трета корица

1800 лв.
950 лв.
2500 лв.
4000 лв.
2900 лв.
2700 лв.

Цените са без ДДС
*Снимките на корицата са примерни и подлежат на промяна
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