Diving BG
Diving and Lifestyle
Magazine е списание
от ново поколение.
Понятията diving и yachting се
превърнаха в неразривна част и от
българския highlife, ето защо ние
нарекохме Diving BG и лайфстайл
списание. Oсвен забавления, гмуркането
и яхтингът всекидневно се превръщат в
начин на живот за много хора, така както
красивата жена, луксозният часовник,
приятният ресторант или екзотичната
екскурзия. Те разкриват нови измерения
за хората авантюристи, а те са хора
с възможности и широки интереси.
Позволяват на романтиците да изживеят
нещо ново и красиво, а на екстремистите
нещо лудо и нестандартно.
Във всеки брой на Diving BG освен
задължителните специализирани
рубрики за водните и подводните
спортове, ние ще срещаме читателите
си с интересни и известни личности,
интервюта с влиятелни българи и
интересни чуждестранни събеседници.
Ще запознаваме аудиторията с
новостите около дайвинга и въобще
около живота на съвременния българин
и ще разкриваме нови хоризонти чрез
рубриката „ Пътешествия”.
Вярваме че, рекламирайки в Diving BG
вашите продукти биха достигнали освен
до по-широка публика, така и до хора
с обширни интереси и възможности.
Ние от Diving BG избираме с внимание
рекламодателите си и сме готови да
задоволим вашите очаквания, така
че потенциалните Ви клиенти да се
почувстват специални.

Ценова листа
Място
Първа корица

Размер

Цена в лв.

Лого

1 200

Последна корица
Втора корица

3 600

Трета корица

3 800

Първа страница от книжното тяло

3 600

Вътрешна страница

2 страници (432 мм х 303 мм)

3 600

1/1 страница (216 мм х 303 мм)

1 200

1/2 страница (216 х 151.5 мм или 108 х 303 мм)

600

1/4 страница (108 х 151.5 мм или 54 х 303 мм)

360

1/8 страница (108 мм х 75.75 мм)

240
50лв. на обява

Магазин
Публикации
(във формата на редакционен материал)

1 страница
2 страници

1 500

3 страници

2 000

Запазено място
Забележка: Кориците и първа страница от книжното тяло за 2009 г. са продадени
Отстъпки за брой публикации:
за 2 броя - 5%
за 3 броя - 10%
за 4 броя - 15%
за 5 броя – 20%
Технически параметри на изданието:
Печатно поле -216x303мм. Фолио - 230x310 мм
Размер на 1/1 страница -675 кв. см
Растер - макс 250-300 dpi

1 080

Плюс 30%

Текстът в рекламната
страница да бъде на 10мм
навътре oт всички страни от
обрязания размер
/210 x 297мм/.
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обрязания размер
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(432 х 303 мм)

1/4 страница
(108 х 151.5 мм)

1/4 страница
(54 х 303 мм)
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