
Цени за реклама:
ПЕЧАТНО ИЗДАНИЕ

Формат Цени преди отстъпки в лв.

-ра корица  , лв.

-та корица  , лв.

-та корица  , лв.

Първо фолио  , лв.

фолио ( страници)  , лв.

Цяла страница  , лв.

- % за лява страница

+% утежнение за Advertorial материали

Вложки Цена за 10 000 бр.

Влагане на фиксирана страница***  , лв.

Лепене със силиконова точка***  , лв.

Индивидуално пакетиране в свободно фолио***  , лв.

Индивидуално пакетиране в термосвиваемо фолио  , лв.

* Тираж:  бр   

** Периодичност:  издания в годината    

*** Цените за вложки са Нетни и не подлежат на отстъпки. Вложки се приемат 

само за целия тираж на списанието.   

При вложка на марка, която не присъства с реклама в   

съответния брой, към цената за влагане се калкулира   

допълнителна сума за / страница реклама.
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238 mm (необрязан)

228 mm (обрязан)

Препоръчително наборно поле 200х245 mm 

5 mm 
(нож)

5 mm (нож) 

фолио 476 mm (необрязан)

фолио 456 mm (обрязан)
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10 mm (непечатна площ)

Технически изисквания:
ПЕЧАТНО ИЗДАНИЕ

Размер на една страница:

обрязан формат 8х мм, 
необрязан формат 8x мм

Размер на фолио:

обрязан формат 6х мм, 
необрязан формат 6x мм

Готовите реклами трябва да бъдат във формат :

• PDF (high quality), EPS (Adobe Illustrator) или TIFF (без леъри) – резолюция на растерните изображения минимум  dpi.

• Не се приемат файлове, различни от указаните по-горе – например .cdr, .ai, .pm, .indd, .qxd.

• Всички текстове конвертирани в криви / векторни

• Всички черни текстове трябва да бъдат C:%/M:%/ Y:%/К:% с включен overprint

• Цветово пространство: CMYK

• Всички допълнително дефинирани цветове следва да бъдат обърнати в CMYK.

• Освен визията на рекламата, да не се слагат марки за обрязване, пасери, цветни скали или друга допълнителна информация във файла, 

които променят крайния размер на рекламата;

• При използване на ефекти (gradients, meshes, transparency, drop shadows и др.) те трябва да бъдат растеризирани във финалния файл.

• Всички използвани елементи (снимки, лога, шрифтове и т.н.) трябва да бъдат вградени (Embedded) във файла, когато се подава EPS

• За подсилване на черното (при големи надписи, подложки или фон) може да се използва следната цветова комбинация – 

/// по CMYK

• Задължително е бели обекти да не са с включен overprint

дясна страница
обрязан: 228 x 285 mm

необрязан: 238 x 295 mm

лява страница
обрязан: 228 x 285 mm

необрязан: 238 x 295 mm
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