25г о д и н и

Честит юбилей,
Идеален дом!
СПЕЦИАЛНА ОФЕРТА

за юбилеен брой 25 години
списание “Идеален дом”
2021 година е много важна за
списание „Идеален дом“, защото се
навършва четвърт век от неговото
създаване. За тези две и половина
десетилетия изданието се превърна в
своеобразен пътеводител на добрия
вкус в интериора. С него сверяват
часовника си за последните тенденции
и новости в дизайна и архитектурата
най-известните наши архитекти и
дизайнери.
Своя юбилей списанието ще отбележи
със специален брой, който ще се
отличава и като вид, и като съдържание,
много по-богато и разнообразно, с още
повече страници и с по-луксозен вид.
В празничното издание ще има и луксозно приложение
на тема КЪДЕ ДА ЖИВЕЕМ: затворени комплекси, луксозни апартаменти,
еднофамилни къщи, СПА и винени центрове. В него ще представим проекти,
реализации със снимки и 3D визуализации, изтъквайки предимствата
на сградите. Чрез интервюта и статии читателите ще се ориентират защо
съвременните жилища предлагат ново качество на живот.
Каним ви да се включите в това юбилейно издание на списание „Идеален дом“.
Да отбележим неговия рожден ден, като бъдем полезни, както помежду си, така и
на нашите читатели и ваши клиенти.
www.piero97.com
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СПЕЦИАЛНИ ЮБИЛЕЙНИ ЦЕНИ
за рекламни
или ПР публикации
Цена за 1 страница
Цена за фолио 		
Цена за 3 страници
Цена за 4 страници

900 лв. вместо 1700 лв. (+ избери подарък)
1600 лв. вместо 2800 лв. (+ избери подарък)
2100 лв. вместо 4500 лв. (+ избери подарък)
2600 лв. вместо 5600 лв. (+ избери подарък)

III корица 			
IV корица 			

1050 лв. вместо 2000 лв. (+ избери подарък)
1200 лв. вместо 2400 лв. (+ избери подарък)
Цените са без ДДС

По повод своя 25 годишен юбилей,
екипът на “Идеален дом” ще направи подаръци
на своите партньори.

Вземете своя подарък
Вие избирате в коя от двете категории да е той.
Рекламни подаръци:
✓ При участие с 1 страница в юбилейния брой – получавате подарък
1 страница* (или банер на сайта 24chasa.bg, размер 300х250, 150 000 импресии)
✓ При участие с фолио в юбилейния брой – получавате подарък
фолио* (или банер на сайта 24chasa.bg, размер 300х250, 250 000 импресии)

* Подаръкът може да се ползва в юбилейния брой или в брой по ваш избор до края на 2021 г.
VIP подаръци:
Дългогодишните ни партньори ще получат подарък, ако се включат в юбилейния брой.
✓ Специално за вас ще подготвим, като допълнение към рекламното ви участие, интервю с
мениджъра на компанията ви, който ще представи как се е развивал бизнесът ви през последните
25 години (обем 1 страница)
✓ Още един подарък – материалът ще бъде качен и на сайта 24chasa.bg
Всеки, включил се в юбилейния брой, ще получи и подарък за колекционери.
Всеки партньор ще получи своя личен юбилеен брой с персонално послание от издателя
и автографите на лицата, които стоят зад „Идеален дом“.
Ден на излизане: втората половина на май 2021 г.
Краен срок за заявки: 5 май 2021 г.
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