
Всички цени са в лева, без ДДС, 

при курс 1 € = 1,95583 лв.
Тарифа за реклама № 13

валидна от 01.01.2010 г. 20
Тарифа за реклама № 20

валидна от 01.01.2017 г. 20

На всички ка ре та, изработени за об ря зан формат, трябва да се до ба вят по 5 мм от всич ки стра ни към съот вет ния размер в зависимост от страницата.

фолио 1/1 страница1/2 страница 
вертикално

1/2 страница 
хоризонтално

1/3 страница 
вертикално

1/3 страница 
хоризонтално

1/2 фолио 1/3 фолио

1/1 страница

8,8/8 cм43/28 cм 43/13,8 cм 43/9 cм21,5/28 cм 10,5/28 cм 21,5/13,8 cм 6,8/28 cм 21,5/9 cм

Цени Влагане Лепене

За 1000 бр. 100 150

За 1000 бр. + опаковане 200 250

За 1000 бр. лепене на две мостри на една страница 200

За 1000 бр. лепене на две мостри на една страница и опаковане 300

Отстъпки

За количество над:

25 000 бр - 5% 250 000 бр - 15% 1 000 000 бр - 25%

100 000 бр - 10% 500 000 бр - 20%
1 500 000 бр

- по договаряне

Ако при еднократно влагане, без договор, се достига отстъпка за количество, клиентът 
я получава веднага. Отстъпките се дават по клиенти.
Отстъпките за количество са общо за вложки във всички издания, обслужвани от ВГБ.

За авансово плащане - 4%. Комисиона за рекламни агенции - 15%.

Технически изисквания

Дебелина до 2 см и тегло до 200 гр.

Доставка

Предаване на вложките става на рампата на печатницата, в двора на ВГБ или на друго 
място при предварително съгласуване с двустранно подписан протокол по образец. 
Доставката се извършва 10 работни дни преди деня на печат на изданието.

Допълнителни условия

1.
Възможно е влагане в част от тиража. Условия - при запитване. Не се дава гаранция 
за разпространение изцяло и само в определен  регион.

2.
Не се допуска изключване на вложки на конкурентни фирми в едно издание, както 
и претенции за влагане на вложки само на един клиент.

3.
Изпълнението на поръчката зависи от своевременното предоставяне на мостри. 
Ако вложката рекламира две или повече фирми, се начислява цена за две или по-
вече вложки.

4.
Не се приемат вложки, чийто формат или оформление създават впечатление у чи-
тателя за съставна част от списанието.

5.
Поръчките за  вложки се изпълняват с обичайната коректност. ВГБ не носи отговор-
ност за изгубени по време на производствения процес вложки. Не се дава компен-
сация, ако няколко вложки от един вид  са вложени в едно издание.

6.
Краен срок за оттегляне на поръчката - не се допуска оттегляне на поръчката след 
крайния срок за приемане. При ненавременна доставка на вложките ВГБ си начис-
лява глоба в размер на 50%.

7.
При вложки, неотговарящи на техническите изисквания, ВГБ си запазва правото за 
отказ на поръчките.

Рекламни вложки

Стандартни формати за вътрешни страници и корици Рубрика „Магазин“

Идеален дом
НЕОБРЯЗАН ФОРМАТ 22,5/29 СМ

ОБРЯЗАН ФОРМАТ 21,5/28 СМ 602 СМ
2

НАБОРНО ПОЛЕ  18,4/25,2 СМ 463,7 СМ
2

18,4/25,2 cм

наборно 
поле

позиция 
„Магазин“


