
Вестник „НАД 55” е сред на-
популярните седмични вестници у нас 
– излиза всеки понеделник. Тематиката 
му е разнообразна и съобразена с 
интересите на по-възрастното поколение: 
интервюта с известни личности, въпроси 
и отговори за пенсионната уредба в 
България, юридически консултации, 
специализирани страници „Дом и 
трапеза”, „Двор и градина”, „Нашите 
пари“, страници за духовно наследство, 
човешки съдби, минало. Здравната 
тематика активно присъства във 
вестника, като се представят както 
новостите от съвременната медицина, 
така и алтернативни методи за лечение и 
рецепти от народната медицина.

Богатото съдържание на вестника 
включва още: пълна седмична ТВ 
програма, хумор, забавни четива, 
кръстословици.

В цените не е включен 20% ДДС.

                      Размер Пълноцветна

1 стр., размер 26,3 x 34 – 894 кв. см 3000  лв.

1/2 стр., размер 26,3 x 17 – 447 кв. см 1500 лв.

1/3 стр., размер 26,3 x 11,3 – 297 кв. см 1000 лв. 

1/4 стр., размер 13 x 17,2 – 223 кв. см 750 лв. 

1/8 стр., размер 8,5 x 13 – 110 кв. см 375 лв.

ЦЕНИ ЗА ФИКСИРАНИ РЕКЛАМНИ ПЛОЩИ – ЛВ./КВ.СМ

МЯСТО Пълноцветна

Вътрешна страница 4.50 лв.

ЦЕНИ ЗА РЕКЛАМА.– лв./кв. см

Ширина на колони 

1 колона -  4.13 см 3 колони- 13 см 5 колони – 21.86 см

2 колони -  8.56 см 4 колони – 17.43 см 6 колони - 26.3 см

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:ПАРАМЕТРИ

Периодичност - седмичник, 
излиза всеки понеделник.

Брой страници - 48 

Разпространение - в цялата страна чрез 
абонамент и дистрибуторската мрежа за 

ръчна продажба на печатни издания Отдел „Реклама“: e-mail: reklama@blitz.bg

УТЕЖНЕНИЯ: 
За фиксирано място на страница .............................................................................................. +20%
За първа страница ...................................................................................................................... +30%
За последна страница ............................................................................................................... +20 %
За политическа реклама ............................................................................................................ +50%

ОТСТЪПКИ:
За брой публикации (при 5 и повече публикации) .................................................................... 10%
За рекламни агенции ................................................................................................................... 15%
За комбинирана реклама в две издания  ................................................................................... 10%

Височината на страницата е 34 см.


