
Важните неща.

www.bgonair.bg

1540 София, бул. Брюксел 1
------- тел.: 02/ 448 40 70, факс: 02/ 448 40 70, office@bulgariaonair.bg  -------

Рекламна таРифа
GO On Air Magazine

4-та корица 3 000 лв.

2-ра корица 2 800 лв.

3-та корица 2 600 лв.

Цяла вътрешна страница 2 000 лв.

Вътрешна 1/2 страница 1 000 лв.

Вътрешна 1/3 страница 700 лв.

Вътрешна 1/4 страница 550 лв.

Представяне в “Ревю” 1 000 лв.

Брандиране на страница 500 лв.

Цените са без ДДС.

За дясна страница +15%

За фиксирана позиция +25%

сРокове за Реклама

за заявка на реклмани публикации
До 20-то число на календарния месец, пред-
хождащ месеца на публикацията

за визии и рекламни материали
До 25-то число на календарния месец, пред-
хождащ месеца на публикацията

Рекламни ПлоЩи

2 публикации 10%

3 публикации 15%

4 публикации 20%

5 публикации 25%

6 публикации 30%

Участие в Bulgaria On Air и Go On Air – 5%

за сПисанието – накРатко

◦ тираж – 10 000

◦ Дата на излизане – 20-то число през 
месец

◦ Периодичност – 6 пъти годишно 

◦ обем – 64 страници

◦ Разпространение – всички редовни и 
чартърни полети на авиокомпания Бълга-
рия Ер, пред всеки пътник

◦ средно месечен брой пътници по въ-
трешни и външни линии – около 110 000 
човека

◦ език – български и английски

наДЦенки

отстЪПки
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Рекламни ПлоЩи
GO On Air Magazine

фолио

400 x 267 мм
обрязан размер

410 x 277 мм
необрязан размер 
 

ЦЯла стРаниЦа

200 x 267 мм
обрязан размер

210 x 277 мм
необрязан размер

1/2 стРаниЦа 1/3 стРаниЦа 1/4 стРаниЦа

Вертикална
97 х 267 мм
109 х 277 мм

Хоризонтална
200 х 131 мм
210 х 141 мм

Вертикална
71 х 267 мм
81 х 277 мм

Хоризонтална
200 х 86 мм
210 х 96 мм

99 х 131 мм
109 х 141 мм

обрязан размер
необрязан размер

изискване кЪм ПоДаваните фоРмати

◦ растерни изображения: *.TIF, *.EPS – CMYK, разделителна способност от 254 до  381 dpi;

◦ векторни изображения: *.EPS, *.PDF – CMYK, press quality, всички шрифтове да са обърнати в криви;

◦ визията да се подава в необрязан формат, като всички важни елементу да бъдат на поне 5 мм по-навътре от ножа;

◦ препоръчително е файловете да бъдат придружени от цветни проби (с включена цветна скала за мерене) в реален размер. 
В противен случай редакцията не носи отговорност за качеството на отпечатаните материали;

◦ не се приемат файлове, изработени на Microsoft Word, Publisher, Power Point или друга текстообработваща програма.


