РЕКЛАМА

ФОРМАТИ И ЦЕНИ

ВИЕНА НАШИЯТ ГРАД
БЪЛГАРСКОТО СПИСАНИЕ ЗА АВСТРИЯ

ИНФОРМАЦИЯ
Списание „Виена нашият град“ е специализирана печатна медия, предоставяща на
своите читатели полезна, достоверна и задълбочена информация по различни актуални
теми, свързани с живота на чужденците в Австрия: предпоставки, условия, закони,
правила, бизнес, кредитиране, застраховане, данъчно облагане, пътуване и транспорт,
социални придобивки, образование, културни особенности, традиции и т.н.
Списание „Виена нашият град“ е специално създадено за постоянно живеещите в
Австрия българи и хора, които често пътуват и пребивават по бизнес във Виена.
Списание „Виена нашият град“ е уникално със своята ясно обособена целева група и
тематика, гарантиращи дългосрочно въздействие на публикуваните реклами. Негова
характерна особенност е

практичният и удобен за съхранение формат. Списанието

изпъква сред другите печатни медии със своя модерен дизайн, по проект на австрийската
фирма EDGE PROJEKT GmbH (ЕДЖ Проджект ООД), съобразен с предпочитанията на
българските читатели и съвремените западноевропейски тенденции в печатните медии.
Списание „Виена нашият град“ подбира внимателно своите рекламодатели, като се
старае съдържанието на техните реклами да отговаря на интересите и нуждите на
читателите. Публикуваните рекламни карета заемат до 30% от обема на списанието.
Тези ограничения са наложени, за да се гарантира ненатрапчиво присъствие и лесна
възприемчивост, за да бъде Вашата реклама ефективна.
Списание

„Виена

нашият

град“

се

разпространява

безплатно

по

специално

разработена дистрибуционна схема на ключови за целевата група позиции в София и
Виена. Това е една от основните причини да се похвалим с изключително висок процент
на реализация: 95-99%.
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ВИЕНА НАШИЯТ ГРАД
БЪЛГАРСКОТО СПИСАНИЕ ЗА АВСТРИЯ

ФОРМАТИ И ЦЕНИ
Малки обяви

ФОЛИО
2 корица + 1 страница

1298.00 €

до 200 знака

35.00 €

3 корица + 52 страница

998.00 €

до 120 знака

25.00 €

26 + 27 страница

898.00 €

други страници

798.00 €

* в черен цвят

Вложки

Цяла страница (1/1)
2 корица

898.00 €

до 50 г.

00.20 €

3 корица

98.00 €

до 150 г.

00.35 €

4 корица

1298.00 €

* Вложките не трябва да съдържат други
рекламни материали.

Лява страница

498.00 €

Дясна страница

548.00 €

Адверториал

Половин страница (1/2)
Лява страница

298.00 €

Дясна страница

348.00 €

1 страница (3000 знака)

498.00 €

следваща страница

398.00 €

Технически изисквания
Цветови режим: CMYK

Четвърт страница (1/4)
Лява страница

198.00 €

Резолюция: 300 dpi

Дясна страница

248.00 €

Формати: cdr, tif, eps

Осминка страница (1/8)
Лява или дясна страница

Текстовете да бъдат векторизирани.

98.00 €

Panoramaseite

1/1

1/2

1/2

1/4

1/8

210 x 290

210 x 140

102 x 140

210 x 135

49 x 140

95 / 135
sei immer gut beraten

102 x 135

Посочените цени са без начислен ДДС.
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ВИЕНА НАШИЯТ ГРАД
БЪЛГАРСКОТО СПИСАНИЕ ЗА АВСТРИЯ

ОТСТЪПКИ ЗА ОБЕМ
Между 10 % и 20% в зависимост от обема на бюджета

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Вид: Печатна медия

IMPRESSUM
Издател:

O5 Агенция ООД
UID: BG200829476

Tип: Special-Interest

Дамян Груев 10

Периодицитет: 2 годишно

1606 София, България

Цена: безплатно

www.o5agency.com

Аудитория: 20.000

office@o5agency.com

Реализация: 95-99%

Проектмениджър: Иван Карчев
т.: +436502854274

Тираж: 5.000 броя
Формат: A5 (220x150)

м.: kartchev@o5agency.com
Дизайн и лейаут

EDGE Projekt GmbH
Arbeitergasse 7/2

Обем: 54 страници

1050 Wien, Österreich

Цвят: 4+4
Печат:
Хартия: 115 г./ гланц

Артграф ООД
Драган Цанков 170

Печат: офестов печат

1172 София, България

Банка
РАЙФАЙЗЕН БАНК България
BIC: RZBBBGSF
Лева IBAN: BG19RZBB91551029319401
Евро IBAN: BG60RZBB91551429319406
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