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За каталога
Единственият специализиран каталог на българските компании от печатната индустрия. 
Каталогът съдържа 1100 фирми производители и търговци на оборудване и консумативи. 
Правим изданието ефектно и луксозно – такова, каквото печатният бранш заслужава.

Тираж – 500

Периодичност – веднъж годишно

Разпространение - персонално

350 от тиража се разпространява персонално до печатници, рекламни агенции, 
издателства, маркетинг и рекламни отдели на големи компании 

100 от тиража се продава в нашия онлайн магазин – http://shop.printguide.info

50 от тиража се разпространява на специализирани рекламни събития и изложения

Каталогът Polygraphy Info 2012 не достига до всеки. 
Тиражът е ограничен само до мениджъри или хора, които вземат 
решения, определят рекламни бюджети и са клиенти на печатната индустрия. 
Направихме изданието справочно, но това не е телефонен справочник, нито Жълти 
страници. 

Това е издание, което да покаже вашите възможности 
пред потенциалните ви клиенти!

http://shop.printguide.info/


До кого достига печатният каталог Polygraphy Info 2012



    
    ВИП профил 
    подходящ за малки компании с ограничен бюджет 

     Стандартен дизайн за всички ВИП профили

Клиентът предоставя до 3 снимки, лого и текстова информация

Цена: 200лв.

Фиксирана страница: + 50%

      

      Рекламна вложка
      подходяща за фирми, които желаят да демонстрират технологии или материали
     
      Вложката се изработва от клиента и се предоставя в тираж 520бр.

Цена: 500лв.

      Всички цени са без ДДС.

http://polygraphy.info/2011/positions/vlozhka
http://polygraphy.info/2011/positions/vip


     
      
      Рекламна страница
      за имиджови или продуктови реклами

Пълноцветна страница, едностранна визия

Цена: 600лв.

Фисксирана страница: +50%

     Брандирана долна част на каталога /   footer/   
     рекламен формат със силен имиджов ефект 

     ¼ от каталога 

      Лого, рекламен слоган

      Цена: 850лв.

      Фиксирано място: + 50%

      

      Всички цени са без ДДС.
    

http://polygraphy.info/2011/positions/brand-footer
http://polygraphy.info/2011/positions/vision
http://polygraphy.info/2011/positions/vision


    Корици
    най-видимите и въздействащи рекламни позиции

    Четвърта корица 

     3 500лв.  /включва безплатна страница + безплатен ВИП профил/

     Трета корица

2 000лв. /включва безплатен ВИП профил/

     Втора корица

2 000лв. /включва безплатен ВИП профил/ 

     

     Всички цени са без ДДС.

http://polygraphy.info/2011/positions/korici


Отстъпки

• При заявка на 2 позиции: 10% отстъпка
• При заявка на 3 и повече позиции: 20% отстъпка
• При авансово плащане: 5%

Срокове

• Заявка на рекламни позиции: до 30 януари 2012
• Подаване на рекламни материали: до 15 февруари 2012
• Плащания: до 28 февруари 2012

Плащания

• Вариант 1
           50% от сумата до 30 януари 2012  
           50% от сумата до 15 февруари 2012 

• Вариант 2
           100% до 15 февруари 2012 
  
        
За заявки

Десислава Тодорова – 0878 100 149/ dessy.todorova@polygraphy.info  / Пламен Давидов – 0878 100 148 / plam.davidov@polygraphy.info

mailto:plam.davidov@polygraphy.info
mailto:dessy.todorova@polygraphy.info

