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ЦЕНИ ЗА РЕКЛАМА
страница / позиция
вътрешна във втората половина
вътрешна дясна във втората половина
вътрешна дясна в първата половина
до СЪДЪРЖАНИЕ, писмо на Редактора
III корица
IV корица
фолио във втората половина
фолио в първата половина
трето до шесто фолио
второ фолио
водещо фолио
1/2 страница
1/2 дясна страница
1/3 страница
1/4 каре
1/8 каре

цена лв/без ДДС
3 500 лв.
3 750 лв.
4 900 лв.
5 100 лв.
5 100 лв.
5 700 лв.
5 900 лв.
6 200 лв.
6 700 лв.
7 000 лв.
7 500 лв.
2 500 лв.
2 700 лв.
2 000 лв.
1 100 лв.
600 лв.

ед. цена за влагане

0,14 лв.

ед. цена за влагане на медицински
изделия и хранителни добавки

0,30 лв.

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
1/2 страница реклама.

ДОБАВКИ
за изработване на реклама
за фиксирана позиция
за всяко допълнително лого

10%
10%
40%

ОТСТЪПКИ
отстъпки за брой публикации
от 2 до 5 публикации
от 6 до 10 публикации
от 11 до 15 публикации
от 16 до 20 публикации
отстъпки за едновременна
публикация на едно и също рекламно
каре
в две списания
в три списания
в четири списания
в пет списания

– 5%
– 10%
– 15%
– 20%

– 2%
– 3%
– 4%
– 5%

Отстъпките се начисляват последователно.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Списание National Geographic България е на пазара на 1-о число на месецa.
Заявки за реклама се приемат до 10-о число на предишния месец.
Рекламата трябва да бъде предадена до 15-о число на предишния месец.
СББ Медиа си запазва правото да променя датата на излизане на списанието на пазара и срока за подаване на заявки
и материали.
размери в мм
цяла страница
фолио
1/2 стр. верт.
1/2 стр. хор.
1/3 стр. верт.
1/3 стр. хор.
1/4 каре
1/8 каре

обрязан формат
175 x 254
350 x 254
85 x 254
175 x 125
56 x 254

необрязан формат
185 x 264
360 x 264
95 x 264
185 x 135
66 x 264

в наборно поле

143 x 92
143 x 58
66,5 x 92
65 x 46

