
Уважаеми колеги,

Може ли ВЕЛИКДЕН без козунак?
А може ли списание ХВП без темата за козунака, хляба и всичко, което

производителите на хлебни и сладкарски изделия предлагат за нашата трапеза?
На тях, а и на всички, които им помагат да произвеждат все по-качествени

хлябове и хлебни изделия, вкусни и полезни сладкарски продукти посвещаваме
мартенския брой на списанието.

Ще споделим новости в сферата на суровините и добавките, които се
използват днес, изискванията към етикетирането и опаковките, енергийната
ефективност, специализирания транспорт и още важни за производителите
теми.

Уважаеми колеги,
Популяризирайте фирмата си и нейните продукти на страниците на

специализираното издание. Гарантираме достигането на информацията за вас
до над 7500 потенциални читатели – български фирми и чужди
представителства, производители и търговци на храни и напитки, търговски
вериги, хотелиери, ресторантьори и др.

За ваша информация, базата данни на списанието съдържа е-мейл адресите
на повече от 2300 производители на хлебни и сладкарски изделия, които
получават вариант на списанието по интернет.

В броя може да се включите чрез публикуване на реклама или платена
публикация, разкриващи предимствата на Вашите продукти и услуги, или по
друг, избран от Вас, начин.

Предложенията Ви за включване в брой 2/2018 на сп. “ХВП” и готовите
материали очакваме до 20 март 2018 г.

Уважаеми дами и господа,
Възползвайте се от нашето предложение, което Ви осигурява достъп до над
7500 потенциални клиенти!

С уважение,
Виолета Георгиева                                      Петко Делибеев

маркетинг и реклама                                       гл. редактор

Издание на Кооперация ХВП
1000 София, ул. Раковски 108, офис 605; тел./факс: 02/ 988 05 89; тел.: 02/ 987 64 82;

GSM: 088 464 6919; 087 940 6562; info@fpim-bg.org; fpim_adv@abv.bg; www.fpim-bg.org;

Списание „ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ“



За контакти:
София 1000 ул. “ Г. С. Раковски ” 108 офис 605; www.fpim-bg.org
тел./ факс 02/ 988 05 89; тел. 02/ 987 64 82; e-mail: fpim_adv@abv.bg info@fpim-bg.org

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 620
Втора/ трета корица 580
Първа страница 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 500
с три карета 1000

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

Отстъпки

За брой публикации:
3-5 публикации 5 %
6-11 публикации 8 %
12   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 – 208/295;
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) във WEB-
страницата на списанието - 150 лв/месец

Специализирана адресно-насочена реклама
по интернет – 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 гарантира многократно увеличаване на ефекта от Вашата реклама !

СПИСАНИЕ
ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ

РЕКЛАМНА ТАРИФА 2019


