ЦЕНИ ЗА РЕКЛАМА.– лв./кв. см
МЯСТО
Вестник „Доктор” е безспорният
лидер на популярната здравна преса
в България. Успехът на вестника
се дължи най-вече на полезната и
актуална медицинска информация,
поднесена професионално и
разбираемо. Всеки понеделник на
32 страници се разглеждат теми,
свързани с превенцията и навременната
профилактика на социално-значимите и
базисни заболявания, както и с реалните
възможности за лечението им у нас.
Постоянни консултанти на „Доктор” са
известни водещи лекари - специалисти
от различни области на медицината.
Поради растящия масов интерес
към алтернативната и природната
медицина, изданието представя
разнообразни и ефикасни практически
методи от билколечението, източната
терапия, здравословното хранене и
гладолечението, минералотерапията,
балнеологията, професионалните
техники за релаксация.
ПАРАМЕТРИ
Периодичност - седмичник,
излиза всеки понеделник.
Брой страници - 32 пълноцветни
Разпространение - в цялата страна чрез
абонамент и дистрибуторската мрежа за
ръчна продажба на печатни издания

Пълноцветна

Вътрешна страница

4.50 лв.

ЦЕНИ ЗА ФИКСИРАНИ РЕКЛАМНИ ПЛОЩИ – ЛВ./КВ.СМ
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
1/3 стр., размер 26,3 x 11,3 – 297 кв. см

1500 лв.
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.

В цените не е включен 20% ДДС.
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%

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:
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

Височината на страницата е 34 см.

Отдел „Реклама“: e-mail: reklama@blitz.bg

