ПРОФЕСИОНАЛНО СПИСАНИЕ ЗА КРАСОТА

Тарифа за реклама 2019
Корици:
1-во фолио
2-ра корица
3-та корица
4-та корица

1200
1100
1300
1400

Вътрешни страници:
Фолио
1100
1/1 страница
600
1/2 страница
350

Допълнително рекламно участие:
Разширено представяне на продукт, история
на марка или PR материал:
1 страница – 400
Фолио – 700
Лепене на мостри:
В целия тираж, с опаковане 0,20 ст./бр.

При заплащане на една рекламна страница
влагането на тестери и други рекламни
материали се ползва с отстъпка.
Цените са в лева без ДДС

Технически параметри
1 – фолио
-необрязан формат – 422/ 291 mm
2. – цяла страница
-необрязан формат – 211/ 291 mm
3 – 1/2 страница – вертикална
-необрязан формат – 105.5 /291 mm
4. – 1/2 страница – хоризонтална
-необрязан формат – 211/ 145,5 mm
5 – 1/3 страница – вертикална
-необрязан формат – 70,4/ 291 mm;
-обрязан формат – 72,3/ 285 mm
6 – 1/4 страница
-необрязан формат – 105.5/ 145,5 mm
Необрязан формат (предвиждат се 5 мм за нож от
външните страни и 5 мм без важна информация и/или
илюстрация)

Изисквания за материалите
Материали за рекламни страници и PR се
подават на CD или по e-mail, придружени с
текст – име, марка, цена и кратко описание.
Формати – TIFF, EPS (компресия LZW) или
JPG с резолюция 300 dpi (некомпресиран),
придружени с цветна проба.
Срокове
Заявки за рекламна публикация се приемат
до 5-то число на месеца, предхождащ
публикацията.
За PR – подаване на текстовете плюс
продукти – до 1-во число на месеца,
предхождащ публикацията.
Заплащането става по банков път или в
брой до 15-то число на месеца,
предхождащ публикацията.

Списанието е в търговската мрежа
най-късно до първо число на месеца.

Списание Coiffure Beauty, издание
на “Магама” ЕООД е българско
месечно издание за за
профeсионалисти в областта на
коафьорското изкуство.
Месечен тираж: 5 000 броя
Периодичност: месечно (10 броя
годишно)
Среден печат обем страници: 120
страници
Цена: 5.00 лв.

Списанието е в търговската мрежа
най-късно до първо число на
месеца.

За списание Coiffure Beauty
Coiffure е луксозно месечно списание,
предназначено за профeсионалистите в областта
на коафьорското изкуство.
Списанието съдържа солидна информация и
съвети в областта на фризьорството, модата,
козметиката и съвременния начин на живот.
Coiffure се продава свободно и чрез абонамент.
Търговските обекти, които покриваме, са
специализирани будки и магазини за преса.
Основните ни цели са:
 Да предложим на нашите читатели актуална
информация;
 Да информираме читателите за най-новите
тенденции в областта на коафьорството и света
на красотата.

Издател:
“Магама” ЕООД
гр. София
ул. Дамян Груев 46
Тел. 0700 900 74
E-mail:
coiffurebeautymagazine@gmai.com
www.coiffure-beauty.com

Реклама&PR:
Таня Андреева
Т: + 359 898 599 324
E: wizardandreeva@gmail.com

