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Àíãëèéñêèÿò ôèëîñîô Ôðàíñèñ Áåéêúí êàçâà: “Íÿêîè êíèãè òðÿáâà äà 
áúäàò îïèòâàíè, äðóãè ïîãúëíàòè, àëà ñàìî íÿêîè ñäúâêàíè è èçÿäåíè 
íàïúëíî.” Íèå âèíàãè ñìå ïîìèðèñâàëè õàðòèÿòà íà êíèãèòå - îòâàðÿìå è 
ïîìèðèñâàìå. Íî àêî òðÿáâà äà ñúçäàäåì ïàðôþì ïî òÿõ, êàêúâ ùå áúäå 
òîé? Ïîêàíèõìå Äðàãî Ñèìåîíîâ äà èçáåðå ïåò áúëãàðñêè êíèãè è 
ñúçäàäå ïàðôþì ïî òÿõ. 
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Ïîñëåäíèÿò àìåðèêàíñêè êàóáîé: ñåðèÿ îò ìàòåðèàë çà ùàòà Óàéîìèíã: 
êàêâî ñå ñëó÷âà â ìÿñòîòî, êúäåòî ñà çàñíåòè íàé-äîáðèòå êàóáîéñêè 
ôèëìè ïî âðåìå íà ïðåçèäåíòñêèòå èçáîðè íà ÑÀÙ: åêñêëóçèâíî çà dolce 
far niente. 
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Êàê äà íàïúëíèø åäèí ïðîâèíöèàëåí ãðàä ñ òóðèñòè? Êàòî ïîêàíèø 
ñâåòîâíîèçâåñòåí àðõèòåêò äà ïîñòðîè ìóçåè â íåãî. Äèðåêòíî îò òóðñêèÿ 
ãðàä Åñêèøåõèð è ìóçåÿ íà ÿïîíñêèÿ àðõèòåêò Êåíãî Êóìà. 

 

 

Êàê áúëãàðñêèòå àðõèòåêòè ïî 
âðåìåòî íà ñîöèàëèçìà 

ñòðîèõà â Àôðèêà? Èíòåðâþ ñ 
àðõèòåêòà-èçñëåäîâàòåë Ëóêàø Ñòàíåê. 
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Íîâèòå ëóäè ìëàäè. 
Ïðåäñòàâÿìå 25 ñóïåðèíòåðåñíè ìëàäè áúëãàðè, êîèòî ðàáîòÿò â 

êðåàòèâíèòå èíäóñòðèè. 
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и още… 
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Една цяла вътрешна страница (дясна): 890 лева без ДДС 
Една цяла вътрешна страница (лява): 750 лева без ДДС 
 
Първо фолио: 1550 лева без ДДС / 

Второ фолио: 1390 лева без ДДС / 
 
Вътрешно фолио (разтвор две страници): 1200 лева без ДДС 
 
Трета корица: 1100 лева без ДДС / 
 
Четвърта корица: 1890 лева без ДДС / 
 
Една цяла вътрешна страница (лява, последна 1/3 част на изданието): 600 лева без ДДС 
Половин страница: не се приема като формат 
Content присъствие (PR, интервю, advertorial): приема се единствено след съгласуване, маркира се като advertorial; надценка от 
стандартните цени: +25% 
 
*** 
Òåõíè÷åñêè èçèñêâàíèÿ: 
Файловете следва да бъдат с резолюция 300 dpi, EPS, AI, TIF, PSD, INDD или PDF. Текстовете в TIF и PDF формати да 
са растеризирани. Текстовете в EPS да са в криви. 

Ðàçìåðè: 
Една цяла страница: 280x380мм обрязан формат, 285x390 необрязан  формат 
Фолио: 560x380мм обрязан формат, 570x390мм необрязан формат 
Файлът се подава в необрязан формат. 
 

Êðàåí ñðîê çà ïîäàâàíå íà ãîòîâè âèçèè: 20 ноември 2020 година

рекламна тарифа за  
шести  
брой 6

www.piero97.com


