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Тарифа за публикуване на реклама
Технически параметри
Общи условия

Tарифи за публикуване на реклама:
Вид съобщение

Единична цена на публикация, в
зависимост от договорния период
1 бр.

3
-10%

6
-20%

Втора корица:Размер: 215х290 мм

2000

1800

1600

Трета корица: Размер: 215х290 мм

1800

1620

1440

Четвърта корица: Размер: 215х290мм

2500

2250

2000

Цяла страница: Размер: 215х290 мм.

1450

1305

1160

Половин страница

800

720

640

1/3 страница

650

585

520

Брандиране на основна тема

900

810

720

Брандиране на рубрика

600

540

480

* посочените в таблиците цени са в ЛЕВА, без включен ДДС.

Специални публикации

Единична цена на 2 страници
публикация

Представяне на компания

1500

Представяне на продукт

1800

Забележка: PR публикациите се означават със задължителен надпис „PR публикация”.
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Нестандартни публикации

Единична цена на публикация, в
зависимост от договорния период
1 месец

6 месеца –
3 броя
-10%

12 месеца –
6 броя
-25%

Разгъната корица (първа корица):

4000

3600

3000

Първо фолио (2 страници)

3500

3150

2625

Фолио (2 страници)

2500

2250

1875

* посочените в таблиците цени са в ЛЕВА, без включен ДДС.

Остъпка за рекламни агенции- 20%.
Влагане на притурки в списаниетодо 50 гр: 0,20 лв. за бройка без ДДС. За по2

големи грамажи: по договаряне. За вложките няма отстъпки за рекламни агенции.

Технически параметри на сп. “ENTERPRISE:
Технически параметри:
1 стр.каре
вертикал

½ стр. каре

½

Тираж 2014г.: 5000- 6 000 бр.
Обем: 72 стр. / Формат: 215 х 265 мм,
необрязан ,пълноцветен печат

215 x 290 мм. 215 x 145 мм. 110 x 290 мм.

1/3 каре хориз. 1/3 каре вертикал

Хартия: Корици – 300 гр. мат лукс;
Вътрешни - 90 гр. Обемен мат
Излиза по график в началото на
месеца за съответния брой
6 броя на година

215 x 98 мм

77 x 290 мм.

Забележка: Посочените размери са за
необрязан формат.

1. Файловете с готови рекламни карета се
представят във формат EPS, TIFF, JPG или PDF, минимална разделителна
способност 300 dpi; текстове в криви.
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2. Изготвяне на рекламно каре по идея на клиента се таксува +25% от цената на
рекламната площ.
3. Изготвянена ПР материали или интервю от екип на списанието се таксува +15% от цена
та на ПР публикацията.
4. Предаването на рекламните карета ставане по-късно от 15 число на месеца. Каретата се
изпращат на е-mail: reklama@enterprise.bg или се качват на нашия ftp .

За повече информация и контакти:
Отдел Маркетинг и реклама
Е-mail: reklama@enterprise.bg
Тел. за връзка: 02/9835889 и 489 6745
3

