
НЕКРОЛОЗИ:  Първа стр. - 40 лв.; 8-ма, цвят - 20 лв.; вътрешна, черно-бял - 10 лв. 

ОТСТЪПКИ:
При абонаментна реклама -  0 %
При тримесечен договор  - 10 %
При шестмесечен договор - 15 %
При целогодишен договор - 20%
ЗА ОБЕМ -  за договор от 200 до 500 лева - 5 %
   за договор от 500 до 800 лева - 10 %
   за договор от 800 до 1200 лева - 15 %
   за договор от 1200 до 2000 лева - 30 %
   за договор над 2000 лева - договаряне

(отстъпките не се сумират)

ОФЕРТА
за реклама в печатното издание и в сайта на “100 вести”, единственият всекидневник в Габровска област 

ИЗдАТЕЛСКА КЪщА 
Габрово, ул. “Отец Паисий” 2, тел: 810-410
email 100vesti@stovesti.info, WEB - www.100vesti.info

Регионален частен вестник
Габрово, ул. “Отец Паисий” 2,  
тел. 810-410, факс: 066/875-210

I. ЦЕНИ И ОТСТЪПКИ

Първа, до главата не се публ. 6 10.0   
Първа, подлистник не се публ. 4 6.0
Вътрешна 2 2.5 4
Вътрешна, пост. място 2.5 3 4 
Вътрешна, негатив 2.5 3 4 
Вътрешна в малките обяви 2.5 - - 
Последна, пост. място не се публ. 3 4
Влистване 0.07377 лева на брой без ДДС (9 ст./брой с ДДС)
Малки обяви 20 ст./дума без ДДС, оградени  - 40 ст./дума, 
  оградени с подложка - 50 ст./дума
ПЛАТЕНИ ПУБЛИКАЦИИ При отразяване на изборни кампании - цени за 1000 символа цените на 
рекламата)  вътрешна черно-бяла стр. - 70 лв. (съответно 2000 с. - 140 лв.), вътр. цветна - 120 лв.
   последна страница: черно-бяла - 150 лева, цветна - 250 лева.
            първа страница черно-бяла- 250 лева, в цвят - 360 лева.  
   При отразяване на предизборни кампании в сайта на “100 вести” материали
  се публикуват, само ако има договор за печатното издание. Цените са на база
  договореното за печатното издание с 50% отстъпка. Публикуват се съответно в 
  ЧЕЛО (съответства на Първа, чело), ВОДЕЩ МАТЕРИАЛ (Първа, подлистник) и 
  под рубрика “Избори”. Материалите са с линк към Facebook-страницата на “100 вести”

СТРАНИЦА, МЯСТО ЧЕРНО БЯЛА     +1 ЦВЯТ     4 ЦВЯТА 
(лв./кв. см) 

 (Посочените цени са без ддС. Към тях се начислява полагащият се ддС!)

Банкова сметка на ИК “Колонел” ООД - BG33BUIN95611000020542 IBAN - BUINBGSF - ТБ Алианц България АД

При предварително заплащане 
на сумата по договора:
При договор за три месеца - 15 %
При договор за шест месеца - 20 %
При договор за цяла година - 25%

 II. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЕСТНИКА
 1. ПЕРИОДИЧНОСТ - понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък
 2. ЦВЕТНОСТ - 4+1

 3. ТИРАЖ - 2500 (най-голям тираж в региона)
 4. РАЗПРОСТРАНЕНИЕ - в Габрово, Севлиево, Трявна и Дряново
 5. БРОЙ НА КОЛОНИТЕ - 7. Ширината на една колона е 3,7 см, разстоянието между колоните е 3 мм. 
 - 2 колони - 7.7 см
 - 3 колони - 11.7 см
 - 4 колони - 15.7 см
 - 5 колони - 19.7 см
 - 6 колони - 23.7 см
 - 7 колони - 27.7 см
 III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОРИГИНАЛА
 1. СРОК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ - 48 часа преди отпечатване на съответния брой. За първа страница - само след 
предварителна уговорка.
 2. НОСИТЕЛ - електронни
 2.1. При предварително подготвен оригинал - 
формат на файла - EPS, Tif, JPG, indd, WMf, PfM, Gif.
 2.2. Оригиналът се изготвя от ИК “Колонел” - четлив текст и ясни оригинали 
на фирмени знаци или изображения (ако има такива).

(Цените, посочени в настоящата оферта, 
са валидни до 31.12.2021 г.)

ОТСТЪПКИ ИЗБОРИ - ЗА ОБЕМ В ЛЕВА:
До 2000 лева без ДДС -  0 %
До 4000 лева без ДДС - 10 %
До 6000 лева без ДДС - 20 %
Над 6000 лева без ДДС - 30%+ 50% за
                           горницата над 6000 лева


