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Виолета Георгиева – Маркетинг и реклама

Стандартни  позиции (цветни)

Вътрешна страница 490
1/2 страница 300
1/3 страница 280
1/4 страница 220
Две съседни страници 820

Стандартни  позиции (черно-бели)
Вътрешна страница 350
1/2 страница 220
1/3 страница 180
1/4 страница 150

Специални позиции
Първа корица 740
Четвърта корица – цяла 620
Втора/ трета корица – цяла 580
Първа страница – цяла 550
Фирмено лого на първа корица 350
(при възможност или с дългосрочен договор)

Рекламно каре  за 1 кв. см.:
цветно – 2,30 лв;     ч/б – 1,80 лв,
(минимална рекламна площ 50 кв. см.)

Бизнессправочник
Информационно каре (35 кв.см.) 50
При 3 карета в един брой 110

Целогодишно участие:
с едно каре 450
с три карета 900

Платена публикация  (PR)
Една цветна страница 400
Една ч/б страница 300

Отстъпки

За брой публикации:
3-5 публикации 5 %
6-9 публикации 8 %
10 публикации 12 %

Технически изисквания

Формати на файловете:
TIF; EPS; PDF; CDR – до версия 11,
текстът в криви; Резолюция 300 pix.

Размер на страницата:
Необрязан формат – 213/300 мм;
Обрязан формат – 203/290;
Наборно поле – 178/260 мм;

Срокове
Заявки за публикуване на материали и
реклами се приемат до 15-то число,
а самите материали – до 20-то число
на текущия месец.

Допълнителни рекламни услуги

Рекламен банд в горната част на
страницата – 60 лв/ на една страница
Рекламен банер (готов) в сайта на
списанието 120 лв/месец

Специализирана адресно-насочена
мейлинг реклама – по договаряне

Разпространение на готови рекламни
материали чрез списанието – по
договаряне

Цените са в лева, без ДДС!

ВАЖНО ЗА РЕКЛАМОДАТЕЛИТЕ: Електронен вариант на сп. „ХВП”, с включени рекламите в броя,
се изпраща всеки месец по e-mail на повече от 7000 фирми, производители на храни и напитки.

Това Ви гарантира многократно увеличаване на ефекта от Вашата реклама !
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