РЕКЛАМНА ТАРИФА И УСЛОВИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ
НА РЕКЛАМА В СПИСАНИЕ „АГРОНОМ”
РАЗМЕРИ
Необрязан формат на списанието:
215 x 290 мм
Обрязан формат:
210 x 280 мм
Наборно поле:
175 x 229 мм
Полета (горе/долу/вътрешно/външно):
27/24/15/20 мм
Половин страница (хоризонтално в наборно поле):
175 х 114,5 мм
Половин страница (вертикално в наборно поле):
85 x 229 мм
В случаите на половин страница полето може да бъде увеличено наживо до
необрязания формат в зависимост от местоположението.

ЦЕНИ
Цяла страница на 2-ра и 3-а корица:
Цяла страница на 4-а корица:
Цяла страница в тялото:

1050 лв
1200 лв
900 лв

Половин страница на 2-ра и 3-а корица:
Половин страница в тялото:

700 лв
600 лв

Рекламна статия в тялото на списанието:

500 лв

Цените са без ДДС и са за еднократна публикация. При неколкократна
публикация и/или подписване на годишен договор редацията предлага
значителни отстъпки от цената както и допълнителни екстри.

ИЗРАБОТКА
Рекламна агенция ПолиТех ЕООД, която има грижата за дизайна и предпечата, няма
специални изисквания към рекламните карета, извън общоприетите стандарти
в полиграфията. Агенцията осъществява контрол при подаване на карето и в случай
на необходимост осъществява контакт с рекламодателя за решаване на проблема.
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ПолиТех ЕООД със своя 20-годишен опит в
агрорекламата е на Ваше разположение за изработка
на рекламни карета и други реклмни материали.

Oрган на Националната асоциация за семенa

www.agronom-bg.com

НО

Списание „Агроном” и ПолиТех ЕООД поемат
изработването на рекламни статии в рамките
на посочената по-горе цена. Изработването става с
текстов и илюстративен материал на рекламодателя
и се съгласува с негов представител преди
публикуване.
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agronom_bg@abv.bg; тел. 0899 84 12 84 Людмила Господинова – управител
plmen@poly-tech.bg; тел. 0887 31 69 50 Пламен Трампов – графичен дизайн

Дания – малка страна
с модерна икономика и
интензивно земеделие
Вомитоксинът – опасен
микотоксин в пшеницата

Тема на броя: Соя

