УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
И тази година традиционно Вашият надежден партньор за абонаментна кампания
2021 година ще бъде „Български пощи” ЕАД. Отново Ви предлагаме публикация на
рекламни карета в Каталог Абонамент 2021, съдържащ подредени тематично и по
азбучен ред ежедневни, периодични и специализирани български национални и
регионални издания.

Позиция на
рекламно каре
ІІ и ІІІ корица

Цветност
4 цвята

2 цвята

1 цвят

Цена на 1 кв.см (без ДДС)*
3.00 лв.
-

ІV корица

4.00 лв.

1 вътрешна страница

1.50 лв.

1.25 лв.

1.00 лв.

1/2 вътр. страница

1.50 лв.

1.25 лв.

1.00 лв.

1/4 вътр. страница

1.50 лв.

1.25 лв.

1.00 лв.

Рекламна шапка

2.25 лв.

2.00 лв.

-

2.00 лв.

-

Акцент

-

-

-

*Посочените цени са без включен ДДС

Наличието на ваша реклама в каталог Абонамент 2021 ще се отрази благоприятно
върху популярността на Вашия бизнес и върху броя на Вашите клиенти.
Бизнес клиентите на „Български пощи” ЕАД ще получат допълнителни отстъпки,
както следва:
Оборот (в лева)
от 301,00 до 500,00
от 501,00 до 1 000,00
от 1 001,00 до 2 000,00
над 2 000,00







Отстъпка (%)
2
5
7
10

Изисквания към файловете:
Разделителна характеристика на растерните изображения - 300 dpi
Типове файлове: EPS; TIF; CDR; PDF, AI
Версия софтуер: не по-висока от Adobe CS3 и Corel Draw 13
Цветност на векторните или растерни изображения - CMYK
Шрифтовете да са конвертирани в криви

При желание за публикуване на рекламен материал, моля попълнете Заявка за
реклама по приложен образец. Предаването на рекламния материал в електронен
формат, придружен от печатна мостра, следва да се извърши лично, по пощата или по
електронна поща. Адресът за предаване на рекламните материали е: „Български пощи”
ЕАД, ул. „Акад. Стефан Младенов” 1, бл. 31, 1700 София, за Каталог Абонамент 2021.

Включването на получените материали в абонаментния каталог се извършва след
удостоверяване на извършено плащане на сумата от Заявката за реклама по банкова
сметка в лева на „Български пощи” ЕАД в ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД,
SWIFT: CECBBGSF, IBAN: BG40CECB97901042981002.
За допълнителна информация се обръщайте към дирекция „Търговска дейност” на
„Български пощи” ЕАД, Албена Димитрова, e-mail: a.dimitrova@bgpost.bg, тел.: 02/ 949
33 38; Десислава Чочанова, e-mail: d.chochanova@bgpost.bg, тел.: 02/ 949 31 36.

