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ПРЕЗЕНТАЦИЯ
WELCOME TO GREECE е издание, което има за цел да представи
различни дестинации както популярни, така и непознати места за
българските туристи в Гърция.

ПЕРИОДИЧНОСТ
Два броя годишно.
ЦЕЛЕВА ГРУПА
Всички, които се интересуват да посетят Гърция.
Темата и съдържанието на списанието предполага многократно разглеждане от 7-10 човека и
съхраняването му като ценен туристически наръчник.
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
Тираж 7000. Разпространява се безплатно в:
• Службата на гръцката организация по туризъм в София
• Списание Сватба, като притурка
• Гръцка фондация за културата в София
• Туристически агенции
• Специализирани изложения за туризъм
• Бизнес центрове
• Представителства на фирми
ТЕМАТИЧНИ РАЗДЕЛИ
Представяне на няколко основни дестинации във всеки брой:
• Репортаж със снимков материал и текст
• Кулинарна рубрика, която включва 4 местни рецепти
• Допълнителна кратка информация за съседни райони.
• Културни събития и фествали - програма
• Музеи, изложби, археологически забележителности, поклоннически туризъм
www.welcometogreece.net
Разлистваща се галерия под формата на списание със zoom.
По този начин списанието и цялата информация в него са достапни и в он-лайн формат.
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4х4
21 x 28,5 см
130 гр. двустранно хромова
250 гр. двустранно хромова

РЕКЛАМНИ ТАРИФИ /цените са без ДДС/
ОБЕМ				

ЦЕНА

Координати в адресник

50 €

Вътрешна страница
Първо корично фолио
Второ корично фолио
Фолио 				
Четвърта корица 		
1/2 страница 		
1/4 страница 		

600 €
1400 €
1100 €
900 €
2000 €
350 €
200 €

ОТСТЪПКИ
За 2 публикации 20%
За авансово участие и плащане - 50% отстъпка
СРОК ЗА ВКЛЮЧВАНЕ
Брой 3 - 20.04.2011

ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕКЛАМНИТЕ МАТЕРИАЛИ
Плащанията се извършват авансово в лева по фиксинга на БНБ в деня на фактурирането.
За фиксирано място: + 20% утежнение.
Цена за изработка на рекламaта: 10% от стойността на рекламата.
Разпространение на притурки – 0,20 лв./брой. Лепене на мостри – 0,30 лв./брой.
Готови рекламни материали се приемат на CD и по e-mail на списанието и на FTP.
Формат на файловете: EPS (всички текстове трябва да са в криви), TIFF – цветност
CMYK, минимална резолюция на растерните изображения – 300 dpi. Всички готови реклами
трябва да придружени с разпечатка

Всички рекламодатели се включват безплатно в електронното издание
на WELCOME TO GREECE www.welcometogreece.net

www.welcometogreece.net
София, ул. Ами Буе 72
тел. 02/987 77 85
e-mail: bulgaria@welcometogreece.net

			

ОБРЯЗАН ФОРМАТ		

НЕОБРЯЗАН ФОРМАТ

цяла страница
фолио
1/2 вертикална
1/2 хоризонтална
1/4 страница
каре
		

210x285 mm.
420x285 mm.
100x285 mm.
210x140 mm.
100x140 mm.
85x90 mm.

215x295 mm.
430x295 mm.
105x259 mm.
215x145 mm.
105x145 mm.

		

85x250 mm.
170x120 mm.
85x120 mm.

1/4

1/2

ИНФО СТРАНИЦА
ТУРОПЕРАТОРИ

АДРЕС

ТЕЛЕФОН

E-MAIL

www.welcometogreece.net
София, ул. Ами Буе 72
тел. 02/987 77 85
e-mail: bulgaria@welcometogreece.net
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