
Стандартният за Вас печатен продукт е истинско вдъхновение за хора, които не се занимават с реклама. Това са нови клиенти, които поръчват от време на време рекламни материали. Но тези клиенти не търсят най-ниската цена, а интересно и различно решение за бизнеса им. Защото за разлика от рекламната агенция, крайният клиент НЕ печели от Вашите услуги - той ги поръчва за себе си. 

Малката книжка 
с големите принт идеи
Знаете ли, че повечето хора, които не се занимават професионално с печат, 
смятат, че Вие произвеждате само визитки, листовки, каталози, вестници и 
списания. Или онази нежелана поща, която изхвърлят в коша всеки ден.  
Разбира се, те не знаят или не обръщат внимание, че сме заобиколени от 
печат - в интериора, екстериора, в офиса, дома ни и дори по дрехите ни. 

За да достигате до нови клиенти, е необходимо да им покажете какви чудесни 
печатни продукти приозвеждате - без технически термини и сложни обясне-
ния.Когато им покажете нещо различно, те са впечатлени, вдъхновени и... 
изненадани, че предлагате толкова различни и ефектни печатни продукти, 
които са виждали на много места, но никога не са поръчвали.

Колко пъти сте си казвали: 
• Визитка с шанца? - Това е супер просто за изпълнение.
• Печат върху стъкло? - Това го предлагаме от години.
• Етикети с метализиран ефект? - Кой не може да го предложи?

Стандартният за Вас печатен продукт е истинско вдъхновение за хора, които 
не се занимават с реклама. Това са нови клиенти, които поръчват от време на 
време рекламни материали. Но тези клиенти не търсят най-ниската цена, а 
интересно и различно решение за бизнеса им. Защото за разлика от 
рекламната агенция, крайният клиент НЕ печели от Вашите услуги - той ги 
поръчва за себе си. 

Как обаче да достигнете до много браншове едновременно?

Нека Ви помогнем - използвайте страниците на печатното издание Print Idea, 
което създадохме специално за печатния бранш и най-ефектните принт идеи, 
които са произведени. 

Принт идеи, събрани в тематични месечни издания за различни браншове и 
разпространени на специализирани изложения. 

PRINT IDEA OFFER



• Без статии, описание на технологии, скучни снимки и 
спецификации на машини. 

• Готови продукти, които вдъхновяват и показват идеи за 
брандиране, комуникация и реклама. 

• Селектирани принт идеи според тематиката на всеки брой. 

Аудитория на изданието

Основно B2B клиенти от други браншове, които имат бюджети за 
рекламни материали и търсят нови идеи и варианти за тях.

Начин на разпространение

По време на професионални изложения в Интер Експо Център през 
цялата година. Получатели са изложителите и посетителите на 
семинарната програма и съпътстващите събития. 

Ако нямате бюджет да бъдете изложител на всички B2B  прояви 
през годината, ние Ви предлагаме лесен, удобен и евтин канал да  
достигнете до нови клиенти от различни браншове. 

До края на 2016 изданието се разпространява на 
следните изложения. 

Арена на красотата

Изложение за козметика, 
естетика, СПА

21-23 октомври 2016

interFood & Drink, 
Месомания, Салон на 
виното, Булпек, Светът 
на млякото, Сихре
Изложение за храни, напитки, 
хотелско, ресторантско 
кетърниг и СПА оборудване

9-12 ноември 2016

Kaк да предствите продуктите си?
Предлагаме различни формати за принт идеи

• съобразете продуктите си спрямо тематичното  
   изложение, което Ви интересува

• подберете снимки и текстове, които ще говорят на хора, 
   които не са специалисти

• покажете конкретни печатни продукти за конкретен 
бранш
 

Print Idea e печатното издание, което 
ще Ви помогне да достигнете до нови 
клиенти от различни браншове, до 
които не сте достигали преди.

Тираж: 1 000 бройки / всеки брой е 
тематичен за различен бранш

Формат
А4, 20 страници

Безплатно за Вас 
Ако нямате готов материал, ние ще Ви предложим 
напълно безплатно заснемане на продукт и 
описанието му. Кратко, ясно и апетитно за Вашите 
потенциални клиенти.

BEGE EXPO
Международно изложение 
на игралната и развлекателна 
индустрия

23 - 24 ноември 2016

Holiday & SPA EXPO
Международна 
туристическа борса

11 - 13 февруари 2017
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Заглавие и тема 
на публикацията
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ЛОГО

Lorem Ipsum е елементарен 
примерен текст, използван 
в печатарската и 
типографската индустрия. 
1500 година е индустриален 
стандарт от около Lorem 
Ipsum, когато неизвестен 
печатар взема няколко 
печатарски букви и ги 
разбърква, за да напечата 
с тях книга с примерни 
шрифтове. Този начин 
не само е оцелял повече 
от 5 века, но е навлязъл 
и в публикуването на 
електронни издания като е 
запазен почти без промяна. 

Популяризиран е през 60те години на 20ти век със 
издаването на Letraset листи, съдържащи Lorem Ipsum 
пасажи, популярен е и в наши дни във софтуер за 

печатни издания като Aldus PageMaker, който включва 
различни версии на Lorem Ipsum. Известен факт 
е, че читателя обръща внимание на съдържанието. 

02

Вашето заглавие

ЛОГО

Lorem Ipsum е елементарен 
примерен текст, използван 
в печатарската и 
типографската индустрия. 
1500 година е индустриален 
стандарт от около Lorem 
Ipsum, когато неизвестен 
печатар взема няколко 
печатарски букви и ги 
разбърква, за да напечата 
с тях книга с примерни 
шрифтове. Този начин 
не само е оцелял повече 
от 5 века, но е навлязъл 
и в публикуването на 
електронни издания като е 
запазен почти без промяна. 

Популяризиран е през 60те години на 20ти век 
със издаването на Letraset листи, съдържащи 
Lorem Ipsum пасажи, популярен е и в наши 
дни във софтуер за печатни издания като Aldus 
PageMaker, който включва различни версии на 
Lorem Ipsum.
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навлязъл и в публикуването на електронни издания 
като е запазен почти без промяна. Популяризиран е 
през 60те години на 20ти век със издаването на Letraset 

листи, съдържащи Lorem Ipsum пасажи, популярен е и 
в наши дни във софтуер за печатни издания като, който 
включва различни версии на Lorem

Lorem Ipsum е елементарен примерен текст, 
използван в печатарската и типографската 
индустрия. 1500 година е индустриален 
стандарт от около Lorem Ipsum, когато 
неизвестен печатар взема няколко печатарски 
букви и ги разбърква, за да напечата с тях 
книга с примерни шрифтове. Този начин 
не само е оцелял повече от 5 века, но е 

ЛОГО
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ЛОГО

Lorem Ipsum е елементарен 
примерен текст, използван в 
печатарската и типографската 
индустрия. 1500 година е 
индустриален стандарт от 
около Lorem Ipsum, когато 
неизвестен печатар взема 
няколко печатарски букви и ги 
разбърква, за да напечата с тях 
книга с примерни шрифтове. 
Този начин не само е оцелял 
повече от 5 века, но е навлязъл 
и в публикуването на електронни 
издания като е запазен почти 
без промяна. Популяризиран е 
през 60те години на 20ти век със 
издаването на Letraset листи, 
съдържащи Lorem Ipsum пасажи, 
популярен е и в наши дни във 
софтуер за печатни издания.
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Вашето заглавие

Можете да представите един изработен от Вас 
продукт с 1-4 броя снимки.
За да Ви улесним, просто изберете един от 
четирите шаблона, показани вляво.

Кориците ни са за имиджово 
представяне, затова попитайте за цена. 

Първа корица не се продава. 

Макет 1 - цяла 
страница А4 с 3 
снимки, текст и лого

Макет 2 - цяла 
страница А4 с 2 
снимки, текст и лого

Макет 3 - цяла 
страница А4 с 4 
снимки, текст и лого

Макет 4 - цяла 
страница А4 с 1 
снимки, текст и лого

Деси Тодорова

dessy.todorova@polygraphy.info

0878 100 149 

Пламен Давидов

plam.davidov@polygraphy.info

0878 100 148

ЗА КОНТАКТИ:
Всички цени са без ДДС

Всички принт идеи ще

www.printidea.info
бъдат публикувани и онлайн

1 ЦЯЛА СТРАНИЦА А4 С ВАШАТА 
ПРИНТ ИДЕЯ

КОРИЦА А4  
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Ако бюджетът Ви е ограничен, но имате 
продукт с фиксирана цена, можете да го 
включите в специалните ни страници с 
оферти - 4 продукта на различни фирми на 
една страница със свой продукт с 
конкретна цена.

Всички принт идеи ще

Това е нашата Галерия на славата, в която можете 
да покажете цялостен тематичен проект, който сте 
направили с помощта на печата. Ние ще Ви 
помогнев с избора на снимки и в описанието на 
проекта по начин, който ще вдъхнови потенциалните 
Ви клиенти. 

Деси Тодорова

dessy.todorova@polygraphy.info

0878 100 149 

Пламен Давидов

plam.davidov@polygraphy.info

0878 100 148

ЗА КОНТАКТИ:

www.printidea.info
бъдат публикувани и онлайн
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Lorem Ipsum е 
елементарен 
примерен текст, 
използван в 
печатарската и 
типографската 
индустрия. 
1500 година е 
индустриален 
стандарт от около 
Lorem Ipsum,

Lorem Ipsum е 
елементарен 
примерен текст, 
използван в 
печатарската и 
типографската 
индустрия. 
1500 година е 
индустриален 
стандарт от около 
Lorem Ipsum,

Lorem Ipsum е 
елементарен 
примерен текст, 
използван в 
печатарската и 
типографската 
индустрия. 
1500 година е 
индустриален 
стандарт от около 
Lorem Ipsum,

Lorem Ipsum е 
елементарен 
примерен текст, 
използван в 
печатарската и 
типографската 
индустрия. 
1500 година е 
индустриален 
стандарт от около 
Lorem Ipsum,
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Lorem Ipsum е елементарен 
примерен текст, използван в 
печатарската и типографската 
индустрия. 1500 година е 
индустриален стандарт от 
около Lorem Ipsum, когато 
неизвестен печатар взема 
няколко печатарски букви и ги 
разбърква, за да напечата с 
тях книга с примерни 
шрифтове. Този начин не само 
е оцелял повече от 5 века, но е 
навлязъл и в публикуването на 
електронни издания като е 
запазен почти без промяна.

Вашето 
заглавие

гр. София
бул. „проф. Цветан Лазаров” 
№ 113
Тел.: 0888/ 337 834
Тел.: 0889/ 272 734

лого
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ФОЛИО

Макет 5 - фолио 
от 2 страници А4, 

текст и лого

Макет 6 - 1/4 
страница за 1 
продукт, текст 

и лого

ФОЛИО ОТ 2 СТРАНИЦИ А4 
В СРЕДАТА НА ИЗДАНИЕТО 

1/4 СТРАНИЦА ЗА 1 ПРОДУКТ 
С ФИКСИРАНА ЦЕНА 




