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СПЕЦИАЛНА ТЕМА 
в СПИСАНИЕ

брой май-юни 2022 г.

Списание “Идеален дом” вече 26 години е водещо месечно издание за архитек-
тура, стил и обзавеждане на дома. С него сверяват часовника си за последните 
тенденции и новости в дизайна и архитектурата най-известните наши архитекти и 
дизайнери.
В предстоящия брой подготвяме специална тема, с която искаме да насочим вни-
манието на читателите към всеобщата световна тенденция за екологичен, умен и 
здравословен бит.
Каним ви да представите вашите продукти и услуги в тази сфера:

 новите жилищни и офис сгради и внедрените в тях смарт и зелени техно-
логии и системи.

 банковите кредитни продукти за придобиване на жилище още “на зелено” 
или “зелените” кредити за ремонт

 високотехнологичните смарт решения за автоматично управление на би-
товите системи за осветление, отопление, климатизация, озвучаване и т.н.

 технологии за икономия на енергия и вода, за рециклиране на материали 
и суровини, за максимално оползотворяване на битови отпадъци като част 
от т.нар. кръгова икономика.

Ще представим най-новите продукти на водещи фирми за термопомпи, подово 
отопление, камини, осветление. За банята, кухнята и спалнята, за музика и раз-
влечения, за озеленяване. Идеи, експертни съвети и конкретни проекти ще пред-
лагат авторитетни архитекти, дизайнери, инженери и търговци.

СПЕЦИАЛНИ ЦЕНИ 
зА рЕкЛАМНИ

ИЛИ Пр ПубЛИкАЦИИ
БРОЯТ ЩЕ СЕ РАЗПРОСТРАНИ 

И НА ЦЕРЕМОНИЯТА “КЪЩА НА ГОДИНАТА”
Цена за една страниЦа 
900 лв. вместо 1700 лв. 
+ БОнУс (вие избирате един от трите варианта):
▶ или още 1 страница*,
▶ или банер на сайта 24chasa.bg,
размер 300х250, 150 000 импресии,
▶ или ПР на сайта 24chasa.bg

Цена за фОлиО 
1600 лв. вместо 2800 лв. 
+ БОнУс (вие избирате един от трите варианта):
▶ или още 1 фолио*,
▶ или банер на сайта 24chasa.bg,
размер 300х250, 250 000 импресии,
▶ или два ПР-а на сайта 24chasa.bg

III кОриЦа 
1050 лв. вместо 2000 лв. 
+ БОнУс (вие избирате един от трите варианта):
▶ или още 1 страница*,
▶ или банер на сайта 24chasa.bg,
размер 300х250, 150 000 импресии,
▶ или ПР на сайта 24chasa.bg

IV кОриЦа 
1200 лв. вместо 2400 лв. 
+ БОнУс (вие избирате един от трите варианта):
▶ или още 1 страница*,
▶ или банер на сайта 24chasa.bg,
размер 300х250, 150 000 импресии,
▶ или ПР на сайта 24chasa.bg

* Бонусът може да се ползва в този брой или в брой по ваш избор до края на 2022 г.
Цените са без ДДС
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