РЕКЛАМНА ТАРИФА НА ВЕСТНИК “ЕВРОФУТБОЛ”

Тираж:
Печат:
Тяло:
Цветност:
Допълнителни
възможности:

40 000 бр. седмично
понеделник и четвъртък
от 24 до 64 страници
Пълноцветен
Фиксирана позиция: +25%
ПР материали (оформени като рекламно
каре): без утежнение в цената
Рубриките (Англия Висша лига, Испания
Примера Дивисион, Италия Серия А,
Франция Лига 1, Бундеслига): +10%

Технически
параметри:

размер на 1 стр. - 255 х 371, 1 кол. - 47, 64 мм, 2 кол. - 95,28 мм, 3 кол. - 142,92 мм,
4 кол. - 190, 56 и 5 кол. - 255 мм, междуколонно разстояние - 4,2 мм
Първа стр.
4,80 лв.

цена
+ 1 цвят
ч/б

-

цена в лв. / кмм
Вътрешна стр.
1,50 лв.
1,30 лв.
1,10 лв.

Отстъпки:

1 страница или до 5 публикации
2 страници или до 10 публикации

Вложки:

от 5000 до 10 000 бр.
от 10 001 до 20 000 бр.
от 20 001 до 28 000 бр.

0,17 лв.
0,15 лв.
0,12 лв.

7%
14%

Последна стр.
3,10 лв.
2,80 лв.
2,50 лв.

3 страници или до 15 публикации 21%
4 страници или до 20 публикации по договаряне

Отстъпки:

до 5 пъти
от 5 до 10 пъти
от 11 до 20 пъти
от 21 до 30 пъти
над 30 пъти

5%
10 %
15 %
20 %
по договаряне

Минимално количество вложки: 5000 бр.		
Максимално количество вложки: 28 000 бр.
Клиентът доставя в печатница „София” ЕООД договорения брой рекламни материали, които ще се
пакетират и разпространят с в. “Еврофутбол“ .
Забележки:

Всички посочени цени са без ДДС.
Рекламата се предплаща чрез банков превод по сметката на
“Еврофутболпринт ЕООД”: IBAN BG 68BPBI79401052434701.
Разположението на различните видове и размери модули на страницата
е примерно. Действителното им разположение зависи от графичното
оформление на страницата и от предварително договорените изисквания
на рекламодателя.
Не се приема политическа реклама.
Възможностите за рекламни публикации на първа и втора страница са
ограничени. Те се договарят допълнително.
Агенционна отстъпка - 15%
Отстъпка за първа публикация - 5%

Срокове за подаване на
рекламните материали:

сряда и/или петък до 13:00 ч. по електронен път на
e-mail: euro_f@abv.bg, adv@eurofootball.bg или на CD.

Технически изисквания:

Готовите рекламни карета се предоставят във векторен формат - EPS, CDR
(12,0 или по-ранна версия), PDF, или в растерен - TIFF, JPEG ( резолюция 300 dpi ).
Цветовете трябва да бъдат CMYK.
Текстовете в растерните формати трябва да бъдат растеризирани.
За форматите EPS и CDR текстовете трябва да бъдат конвертирани в криви.
Рекламните карета не трябва да съдържат допълнителни слоеве или канали.
Цветните реклами задължително се придружават от разпечатка.

Рекламната тарифа е валидна от 25.05.2009 г.
1164 София, бул. Джеймс Баучер 12, тел.: 02 81 89 115, 02 81 89 126, e-mail: adv@eurofootball.bg

