
РЕКЛАМНА ТАРИФА

ПОЗИЦИЯ ЦЕНА

Вътрешна дясна страница 4950

4-та корица 9550 

2-ра корица 6750

3-та корица 5650

Фиксирана страница (до editorial & съдържание) 5950

Водещо фолио 9650

Вътрешно фолио 7250

1/2 страница 3250

1/3 страница 2350

*Всички цени са в левове без включено ДДС. 

**Плащането е авансово - след подписване на договор или заявка.

***Всички вложки се произвеждат и доставят от клиента.

****Във всяка рекламна страница може да се добави QR код.

ФОРМИ НА СЪДЪРЖАНИЕ

Business Signature - представяме Вашата компания и дейността ѝ с 
журналистически подход, отразяващ нейното място в съответния 
сектор и приноса ѝ.

Leadership Inspiration - интервюираме Вашите бизнес лидери и 
показваме моделите на управление, които движат компанията 
напред.

Innovative Stage - представяме Ваш нов продукт или услуга.

*Създаване на съдържание от
редактор

+ 150 лева за интервю

+ 350 лева за native

ВЛОЖКИ ЦЕНА

Бандерол 11 950

Свободно влагане

- Цял тираж 4150

- Само за абонати (4200 бр.) 3850

- Лепени/фиксирани вложки 5650

СПЕЦИАЛНИ УЧАСТИЯ ЦЕНА

Дублираща първа корица + 4 стр. интервю 19 350

1 страница текст/интервю (включва и manager.bg) 6650

2 страници текст/интервю (включва и manager.bg)       10 950

БРАНДИРАНЕ НА РУБРИКА ЦЕНА

2 страници 2950

6 страници 6950



Цветови режим: CMYK. Всички други цветови режими 
трябва да бъдат конвертирани в CMYK.

За Black CMYK:  
63% суап, 47% magenta, 48% yellow, 100% black 

Резолюция: 300dpi

Файлови формати: .eps, .pdf, .tiff. Текстовете трябва да 
бъдат обърнати в криви.

Допълнителни изисквания:

Страниците се подготвят в необрязат формат при наддаване по 5 
мм от всички външни страни към реалния размер на изданието ; 

Да не се слагат допълнителни марки за обрязване, пасери, скали 
или други елементи, променящи крайния размер ;

Препоръчително е да не се поставят важни елементи, като лога 
или текстове, на по-малко от 5  мм от ножа и на по-малко от 7  мм от 
вътрещния край на страницата, освен ако това не е дизайнерско 
решение ;

Символи текст (с интервали) за 1 страница - 3000 ;

Символи текст (с интервали) за 2 страници - 6000 ;

При интервю се предоставя визитка на интервюиран, както и 
профил на компания.

Срокове:
За заявяване на рекламни публикации: до 5-то 
число на текущия месец; 

За подаване на готови материали: до 12-то число на 
текущия месец;

За отмяна на заявка: до 2 дни след заявяване на 
участие.

Цяла страница

Обрязан формат:
210 x 280 мм

Необрязан формат:
215 x 290 мм 

1/2 страница 
вертикална 

Обрязан формат:
210 x 140 мм

Необрязан формат: 
215 x 145 мм

1/3 страница 
хоризонална 

Обрязан формат:
210 x 93 мм

Необрязан формат:
215 x 98 мм

1/3 страница 
вертикална

Обрязан формат:
70 x 280 мм

Необрязан формат:
75 x 290 мм

Фолио

Обрязан формат: 
420 x 280 мм

Необрязан формат:
430 x 290 мм

1/2 страница 
хоризонтална

Обрязан формат:
210 x 140 мм

Необрязан формат:
215 x 145 мм 

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ


