ТАРИФА ЗА РЕКЛАМА
Валидна от 1 януари 2019 г.

ДEН НА ИЗЛИЗАНЕ: ПЕТЪК

Обяви, реклами и платени съобщения
Цена в
лева/кв. см

Вътрешна
страница

Последна
страница

Черно-бяло

0.40 лв
0.60 лв

0.60 лв
0.60 лв

Цветно

Първа страница
Без фиксирано място

До главата на вестника

1.00 лв
1.00 лв

2.00 лв
2.00 лв

Завишения: (1) За фиксирано място +25%; (2) За втора страница +50%; (3) За трета страница+25%; (4) За фирмени и политически PR-публикации +25%
5)За платени публикации +100%
Отстъпки за последователни публикации: (1) До 6 месеца -2% на месец; (2) Над 6 месеца -3% на месец
Отстъпки за площ: (1) Над 300 кв. см. -5%; (2) За половин страница -10%; (3) За цяла страница -25%
Отстъпки за авансово плащане: (1) До 3 месеца -2% на месец; (2) За 3-5 месеца -2,5% на месец (2) За 6-12 месеца -3% на месец

Малки обяви
Малка обява в каре
лева/кв. см.

Малка обява в лв./ред
(Базова цена за 50 знака/ред, вкл. интервалите между думите)

Обяви на фирми

0.40 лв

текст

1.00 лв/ред

Обяви на НПО

0,20 лв

текст + растер

1..50 лв/ред

Семейни обяви

0,10 лв

Завишения: За реклами на хороскопи, ясновидство, еротични телефони, запознанства +100%.
Отстъпки за малки обяви в каре: Всяка трета - безплатна; Отстъпки за малки обяви: Вж. подробната тарифа за малки обяви.

Технически параметри
Печатно поле: ........ 279/394 мм
Размер на страница 1100 кв. см
Обем ................................ 8 - 12 страници

1 колона .................... 44 мм
2 колони .................... 91 мм
3 колони .................... 138 мм

4 колони ..................
5 колони ..................
6 колони ..................

185 мм
232 мм
279 мм

Изисквания за каретата:
Резолюция ........ 300 dpi
Format ......... eps, pdf, tif

Вложки
Дипляни, листовки, информационни бюлетини, брошури до 20 стр. и вестникарски притурки до А3 формат - 50 лв./1000 бр.
Не се приемат за разпространение като вложки издания с политически и религиозен характер.

Публикации в www.otzvuk.bg

Платени публикации: 1) Текст до 6 000 символа и основно изображение - 50 лв. 2) Текст до 6 000 символа, основно изображение и изображения
в статията - 80 лв. 3) С индивидуално оформление - по договаряне.

Забележки
(1) Цените са без ДДС; (2) Изданието си запазва правото да премества рекламни карета от по-евтина на по-скъпа позиция.

Данни на издателя
“Отзвук ” ЕООД, гр. Смолян, бул. “България” № 8, ЕИК 8301875859, тел.: 0878 777 500, e-mail: otzvuk@abv.bg
Банкови сметки: Интернешънъл Асет банк - Смолян, BIC IABGBGSF; IBAN BG51 IABG 7491 1000 9489 01
СЖ Експресбанк АД - клон Смолян, BIC TTBB BG 22; IBAN BG62 TTBB 9400 1527 0687 18

