Формат журналу-каталогу B5 (168/238 мм)
Наклад в Чернівцях – 3000 примірників
Періодичність видання – 3 рази на рік (березень, липень, листопад)
Розповсюдження: Палац Урочистих Подій, мережа продажу преси
міста та області
Рекомендована ціна – 25 грн

ВАРТІСТЬ РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ (без ПДВ)
Розміщення реклами

Макет

на 1 номер

на 2 номера

на 3 номера

Каталог
Одна сторінка 168*238 мм

900

1620 (810)

2295 (765)

Розворот (2 сторінки поруч) 336*238 мм

1600

2880 (1440)

4080 (1360)

1/2 сторінки 138*96

500

900 (450)

1275 (425)

1/4 сторінки 68*96 мм

300

500 (250)

705 (235)

3000

—

—

Wedding Мода від ТМ

Рубрика в каталозі “Весільні сукні”
фото весільних суконь мін. 6 стор. (3 розв.)

V.I.P. реклама
Розворот євро-обкладинка (2 сторінки)

3600

Перший розворот (2 сторінки)

3200

Другий розворот (2 сторінки)

2800

Третій розворот (2 сторінки)

2600

Сторінка біля рубрики «Від редактора»

1200

Сторінка біля змісту

1200

Перша сторінка в тематичній рубриці

1200

Реклама на лаковому поділі рубрики (1)

1800

Останній розворот (сторінка + лак)
Остання сторінка обкладинки

3000 (1200+1800)
3500

Інформаційна частина
Рекламна стаття (1 сторінка)

700

Рекламна стаття розворот (2 сторінки)

1200

Вихід журналу №4 – березень 2014. Макети приймаються до 15 лютого 2014 р.

Макети приймаються у форматі CDR, AI (шрифт переведений у криві),
TIFF (300 dpi, кольорова модель CMYK, поля – 10 мм).
Фіксоване місце в рубриці 15% від вартості реклами.

Розміщення реклами – рекламне агентство “А.С.С.“
тел. (0372) 515-444.

Прайс дійсний на 2014 р.

Прайс порталу supersvadba.cv.ua
Реклама в каталозі:
Реєстрація на порталі

Інформація:

(при розміщенні реклами в журналі
«Супер Свадьба»)

безкоштовно

Лого, назва, контакти

Інформація:

Розміщення
в каталозі порталу
(варіант №1)

Розміщення
в каталозі порталу
(варіант №2)

Лого, назва, контакти (розширені), перехід на сайт рекламодавця, фото до 10 шт.

4 місяця

200 грн

8 місяців

370 грн

12 місяців
Iнформація:

500 грн

Лого, назва, контакти (розширені), презентаційно-рекламна стаття,
перехід на сайт рекламодавця, фото до 50 шт

4 місяця

380 грн

8 місяців

680 грн

12 місяців

900 грн

Доплата за фіксовану позицію:
1-а – 25% (від вартості розміщення)
2-а – 20% (від вартості розміщення)
3-я – 15% (від вартості розміщення)
4-а – 10% (від вартості розміщення)
5-а – 10% (від вартості розміщення)

Банерна реклама:

основний слайдер
940х300 px
400 грн/міс.
VIP – розміщення
банера на головній
сторінці

940х300

460х220 px
250 грн/міс.
460х220

Розміщення банера в каталозі:
150 грн/міс.

200х200

6 міс. – 700 грн

200х100

200х200 px

100 грн/міс.
200х100 px
6 міс. – 480 грн

*Дизайн банерів – безкоштовно.

Ціни дійсні для клієнтів журналу «Супер Свадьба»,
в разі окремого розміщення тільки на порталі – діє коефіцієнт 2.0

