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РЕКЛАМНА ТАРИФА 
 
вътрешна страница 1500 лв 
вътрешно фолио 2600 лв 
вътрешна 1/2 страница 960 лв 
вътрешна 1/3 страница 750 лв 
вътрешна 1/4 страница 600 лв 
4- та корица 2400 лв 
2- ра корица  2100 лв 
3- та корица  1700 лв 
1- ва корица 2900 лв 
Свободна вложка за цял  тираж 1000 лв 
Фиксирана вложка за цял тираж 1500 лв 
Header 300 лв 
Footer 300 лв 
Брандинг на цяла вътрешна страница от 900 лв 
  
10 % утежнение за дясна страница върху базовата цена на съответната площ 
15 % утежнение за фиксирана страница в рубрика върху базовата цена на съответната 
площ 
PR - 20% върху базовата цена на съответната площ 
 
Отстъпки: 
3-5 публикации 10% 
5-11 публикации 20% 
 
* Цените са без включен ДДС 
 
Реклама  РА Киви  тел.02/ 9480000 
Криейтив и предпечат  [xt]  e-mail: editors@ski.bg 



 

 
 
СКИ&БОРД списание за спорт, лайфстайл и индустрия 
 
СКИ&БОРД е българско списание за спорт, лайфстайл и индустрия.  
Издава се от Български Ски Пул съвместно със SKI.BG > Българският СКИ портал. 
Първият брой е отпечатан през зимата на 2006 година. 
 
Списание СКИ&БОРД съдържа авторски текстове и фотографии на спортна и лайфстайл 
тематика, както и материали за спортно-туристическата индустрия. 
Тиражът на изданието е 5000 копия на брой с приблизителна аудитория от 25000 читатели.  
Списанието СКИ&БОРД излиза 6 пъти годишно, от които четири броя със зимна 
насоченост преди и по време на активния ски и сноуборд сезон в България, както и два 
летни броя с изцяло лятна тематика. 
Форматът на Списание СКИ&БОРД е 285мм на 220мм, съдържа 124 (156) страници с 
луксозен печат и корица - гланц ламинат. 
 
Списание СКИ&БОРД се разпространява във всички големи зимни и летни курорти в 
България, в мрежата за Разпространение на печата, както и в най-големите хотели и 
спортни магазини в България. 
 
1500 броя от списанието СКИ&БОРД представително се предоставят на личности, 
представляващи най-големите фирми и банки, правителствени структури и обществени 
организации както в страната, така и по света ! 
 
Списанието СКИ&БОРД предоставя авторитетната възможност статиите и рекламите да 
бъдат видени от най-платежоспособните, активни и интелигентни читатели в България. 
 
 
 
 
СКИ&БОРД списание 
SKI.BG 
www.ski.bg 
 
 
За контакти: 
Реклама: РА Киви, тел.02/ 9480000 
Криейтив и предпечат: [xt] 
e-mail: editors@ski.bg 
web: www.ski.bg 
 
© 2006-2008, СКИ&БОРД списание за спорт, лайфстайл и индустрия !  
Всички права запазени! БГСки Пул ООД, ХТ ЕООД 
 
 
 
 
 
 


