7.43%
25.92%

3.25%

19.80%
63.40%

9.84%

57.00%

26.84%

23.20%

2.77%
60.55%

WWW.CHERGA.BG

Реклама Вътрешна страница

РАЗМЕР

Лого /банер/ на първа корица
Вложка към изданието

Цяла страница
½ страница
Брандиране на страница – лента
Първа корица – тема на броя, снимка
и ПР публикация на две вътрешни страници
Втора корица
Трета корица
Четвърта корица
По договаряне
По договаряне

ТИП НА РЕКЛАМАТА

ПОЗИЦИЯ И РАЗМЕР

Корици

ПР материал

Банер – до заглавието на
сайта
Банер – дясна колона на сайта

Водещ материал
Раздел новини
Всички страници – 300 х 100 px.
Всички страници – 600 х 100 px.
Всички страници – 100 х 300 px.

ЦЕНА

980,00 лв.
550,00 лв.
400,00 лв.

4000,00 лв.
1600,00 лв.
1600,00 лв.
2200,00 лв.

ЦЕНА НА
СЕДМИЦА

100,00 лв.
50,00 лв.
200,00 лв.
250,00 лв.
150,00 лв.

обрязан
обрязан
- 220
- 220
mm
mm

необрязан
необрязан
- 230
- 230
mm
mm

нож - 5 mm
нож - 5 mm

нож - 5 mm
нож - 5 mm

Лента, брандиране на страница
Лента,
брандиране
на страница
необрязан:
35x235
mm
необрязан:
35x235mm
mm
обрязан: 30х230
обрязан: 30х230 mm

лява страница
лява страница
необрязан
- 235x230 mm
необрязан
235x230mm
mm
обрязан - -230x220
обрязан - 230x220 mm

обрязан - 230 mm
обрязан - 230 mm
необрязан - 235 mm
необрязан - 235 mm

дясна страница
дясна страница
необрязан
- 235x230 mm
необрязан
235x230mm
mm
обрязан - -230x220
обрязан - 230x220 mm

ФОЛИО необрязан - 470 mm
ФОЛИО необрязан - 470 mm

1/2 страница - вертикална
1/2
страница120x230
- вертикална
необрязан:
mm
необрязан:
120x230mm
mm
обрязан: 115x220
обрязан: 115x220 mm

1/3 страница - вертикална
1/3необрязан:
страница -85x230
вертикална
mm
необрязан:
85x230mm
mm
обрязан: 80х220
обрязан: 80х220 mm

1/4 страница
1/4
страница
100x95
mm
100x95 mm

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ
ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ
Файлови формати
Файлови
формати
PDF, EPS,
TIFF.
PDF,
EPS,
TIFF.
Растерните изображения
Растерните
трябва
да са безизображения
цветови профил.
трябва да са без цветови профил.

При изготвянето на файловете
При изготвянето
на файловете
следва да се спазват:
следва
да
се
спазват:
Цветово пространство CMYK.
Цветово
пространство
CMYK.
Растерни
изображения:
Bitmap,TIFF
Растерни
изображения:
Bitmap,TIFF
или EPS формат, независимо от
или
EPS формат,
независимо
от
платформата
минимум
225 dpi.
платформата
минимум
Всички текстове
трябва225
да dpi.
са
Всички
текстове трябва
да са
конвертирани
в криви.
конвертирани в криви.

Десктоп инструкции
инструкции
Освен Десктоп
визията на
рекламата, да не
Освен
визията
на
рекламата,
не
се слагат пасери, цветни
скалидаили
се
слагат
пасери, цветни
скали или
друга
допълнителна
информация.
друга допълнителна информация.

АБОНАМЕНТЪТ ЗА СПИСАНИЕ „ЧЕРГА”
НИ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ

ДА

получаваме навреме всички
броеве на списанието

ДА
ДА

четем интересна и полезна информация за
България – история, култура, традиции,
туристически обекти и маршрути

подпомогнем значима
благотворителна инициатива
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(всички приходи от абонамент се използват за благотворителни кампании на фондация Черга)
Фондация „Черга” е неправителствена организация, учредена през м.11.2011г. Вписана в
Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на
обществено полезна дейност под номер: 20120514015

