
Всички цени са в лева, без ДДС, 

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

валидна от 01.01.2010 г. 19Тарифа за реклама № 20

валидна от 01.01.2017 г. 19

Освен посочените форми за реклама в списанието могат да бъдат реализирани и индивидуални проекти,  
съобразени с конкретните изисквания на клиента.

Идеален дом

Вътрешни страници 1/1 1/2 1/3

Базисна цена - 5.80 лв./см2

Лява 1400 770 540

Дясна 1700 940 650

Фолио 2800 1500 1100

Водещо фолио (II корица + 1 страница) 3800

Първо фолио ( 2 + 3 страница) 3300

Второ фолио (4 + 5 страница) 3200

1-ва страница 2040

3-та страница 1950

Каре над съдържанието - 19 лв./см2 (до 24 см2 и височина до 3 см)

Корици I - размер 3,2 см/1 см II III IV

750 2300 2000 2400

Рубрика „Магазин“ 1/4 1/8

Рекламни карета* 420 230

Една позиция в рубриката** - 80 лв.

Лого на фирма** - 9 лв./см2

* Ползва отстъпки по договор и натрупва брой публикации.
** Няма отстъпки по договор. Максимум 6 позиции на страница. Визиите са стандартно оформени и се изра-
ботват от отдел “Производство” към ВГБ.

Отстъпки

За обем над:

2 стр. - 2% 5 стр. - 5% 8 стр. - 8% 11 стр. - 20% 36 стр.  - по

договаряне3 стр. - 3% 6 стр. - 6% 9 стр. - 12% 12 стр. - 24%

4 стр. - 4% 7 стр. - 7% 10 стр. - 16% 24 стр. - 25%

Други

За държавни учреждения и бюджетни организации, свързани за ВГБ лица - по договаряне

За авансово плащане -4%

Комисиона за рекламни агенции -5%

Договорите са годишни. 

Надбавки за

Advertorial - нашият екип ще подходи креативно и ще създаде материали с подходящ 
дизайн и текст според нуждите на клиента. Продуктите и услугите ще бъдат представени в 
индивидуални страници в стила на списанието. По този начин статиите най-точно и успешно 
ще предадат посланието на марката към читателите и крайните потребите. В цената влиза 
включване на логото на компанията.

+25%

Определена страница +5%

Съобщения и реклама във формата на редакционен материал (с различен 
шрифт и ширина на колоните от тези на вестника) се отбелязват с „Реклама”, 
„Платено съобщение” или „Публикацията е подготвена с материали на фирма...“

+25%

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

Срокове

Краен срок за реклами
поръчки и визии

Дата на излизане
Краен срок за реклами

поръчки и визии
Дата на излизане

03.01.2017 г. 10.01.2017 г. 19.06.2017 г. 01.07.2017 г.

23.01.2017 г. 07.02.2017 г. 19.07.2017 г. 01.08.2017 г.

23.02.2017 г. 07.03.2017 г. 21.08.2017 г. 02.09.2017 г.

20.03.2017 г. 04.04.2017 г. 20.09.2017 г. 03.10.2016 г.

21.04.2017 г. 05.05.2017 г. 20.10.2017 г. 02.11.2017 г.

19.05.2017 г. 03.06.2017 г. 21.11.2017 г. 05.12.2017 г.


