ОФЕРТА

Национално списание и Интернет портали
Цел: “Туризъм и бизнес” – списание и Интернет портали представя възможностите за всички видове туризъм в
България и чужбина на крайния потребител. Бизнес-контакти. Директна реклама на хотели, къщи за отдих, вили, ресторанти, механи, барове, туристически агенции, транспортни
фирми и др.
България е красива и разнообразна и желанието на екипа
е да я представи в добрата й светлина с нейната невероятна
хубост, традиции и култура.
Представяне на общини, кметства, музеи, национални
паркове и техните инвестиционни проекти и идеи.
Аудитория: Индивидуални читатели от страната и чужбина, общини, кметства, туристически агенции, туристически центрове, туристически дружества, фирми, борси, хотели, ресторанти, барове.
Разпространение: Утвърдена разпространителска мрежа за списания и вестници (вестникарски будки, бензиностанции, търговски центрове, хотели, вили, къщи за отдих,
туристически центрове, борси, панаири). Над 120 рекламни
представители в цялата страна.
Технически характеристики:
Формат – А4 (хартия двустранен хром-гланц, корици –
200 гр. тяло – 175 гр.). Тираж – 10 000 бр. (тиражът постоянно ще се вдига). Страници – 52 пълноцветни (постоянно ще
се увеличават). Цена – 3.00 лв.
Цени и размери на рекламни карета:
1/16 ................................................................40 лв.
1/8...................................................................70 лв.
1/4.................................................................120 лв.
1/2 ................................................................199 лв.
Цяла страница – 329 лв. и 1/4 страница подарък.
Корици:
1-ва корица .................................................749 лв.
4-та задна корица .......................................579 лв.
2-ра вътрешна корица ................................409 лв.
3-та вътрешна корица.................................380 лв.
1/2 страница корица...................................230 лв.
При реклама на корици получавате съответно 60, 40, 20
бройки от списанието безплатно и бонус: малка статия или
каре във вътрешните страници на изданието.
Отстъпки:
От 2 до 4 публикации....................................... 5%
От 4 до 6 публикации..................................... 10%
От 6 до 8 публикации.................................... 15 %
От 8 до 12 публикации................................... 20%
Изработка на рекламно каре: БЕЗПЛАТНО.
Рекламни статии се заплащат по договорка с редакцията.
В цената не включен ДДС.

Реклама в Интернет портали.

Списанието разработва Национален Интернет каталог за
България на хотели, вили, къщи за отдих, ресторанти, механи, увеселителни заведения, туристически агенции, фирми
като осигурява информация и за прилежащите природни забележителности, исторически паметници и музеи. До тази
информация от цял свят ще се достига чрез 11 сайта:
www.hoteli-tourism.com
www.tourism-hotels-bulgaria.com
www.tourism-rest-bulgaria.com
www.planini-more-balgaria.com
www.vili-kachti-hiji-otdih.com
www.restoranti-mehani-bulgaria.com
www.tur-biznes.com
www.zabelejitelnosti-muzei-bulgaria.com
www.imoti-obzavejdane-stroitelstvo.com
www.bizneslider.com
www.biznes-lider.com
В порталите на български, английски, немски, руски и
гръцки ще се представят възможностите за туризъм и развлечения в съответния регион, неговите природни, исторически и културни забележителности.
Сайтът ще бъде рекламиран чрез списанието, Интернет
търсачки и медийни партньори.
Цена за включване в 11-те сайта на няколко езика е 44 лв.
за една календарна година.
Всяка реклама в печатното издание на списание «Туризъм и бизнес» се публикува безплатно и в Интернет
порталите за срок от 6 месеца.

Пълно рекламно обслужване:

Медии, интернет, борси, каталози, менюта, дипляни,
транспаранти, визитки и други печатни материали. Външна
и вътрешна реклама.
Изработка и регистрация в търсачки на Интернет сайт от
400 лв. до 1200 лв. Домейн за име: 20 лв. на година.

За реклама и запитвания:

“БИЗНЕС ЛИДЕР” ЕООД гр. Пловдив
ж.р. “Тракия”, бл. 127, вх. Е, ет. 6, ап. 18
тел.: 032/29 94 85
моб.: 0898 743 851, 0886 815 721, 0878 743 851
e-mail: tur_biznes@abv.bg, turizamibiznes@abv.bg
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