За нас в Club F1 е удоволствие да Ви представим и
поканим да участвате в нашето вече утвърдено и
изключително популярно годишно луксозно издание
Автокаталог 2009.
Подготвяме този специален продукт вече 10 години
и ще се опитаме да го направим още по-добър и
пълен от всички предишни, чиито тиражи и
продаваемост са абсолютно недостижими за всички
автомобилни издания в България.
Благодарение и на вашето сътрудничество се
опитваме година след година, все по-изчерпателно и
коректно да описваме всички автомобили продавани и очаквани на нашия пазар и Европа през
2009, с техните основни характеристики,
параметри и цени.
За 2009 година предвиждаме изданието ни да
излезе в средата на декември 2008 г., отново с
повишен тираж от 16 000 броя и увеличен обем от
над 300 пълноцветни страници - обрязан формат
210 х 285 мм.
Тялото ще бъде отпечатано на 90-грамова хартия
хром-мат, а кориците - на 200-грамова хром-гланц.
Печатът ще е пълноцветен, с най-високо качество,
като корицата ще е специално лакирана.
Годишният Автомобилен каталог за 2009 се
разпространява в цяла България, чрез дистрибуторските фирми "Дженевра", "Стрела" и "Жак Прес",
както и чрез търговските центрове "Шел", "OMV",
"ЛукОйл", "Екопетролиум".
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Според традицията Автомобилен каталог 2009 ще
съдържа в отделни текстове възможно най-пълна и
изчерпателна информация за развитието на
автомобилната техника и всичко свързано с нея. В
друга отделна глава ще са събрани ценовите листи на
всички продавани у нас автомобили, за които
предварително се обръщаме към фирмите вносители
с молба за предоставяне на официална информация.
Според проучванията, направени от издателите и
разпространителите на изданието, Автомобилният
каталог представлява сериозен интерес за хората от
бизнеса, за потенциалните клиенти, както и за
любителите на автомобилите изобщо, от всички
възрасти.
Основните раздели на Автокаталог 2009 ще бъдат
традиционни:
уводни обзорни текстове - технически и
икономически - за автомобилния бизнес у нас и по
света, развитието на продуктите свързани с
автомобилите като масла, козметика, тунинг, мода и
т.н.;
представяне на автомобилните марки - уводен
текст за всяка и състоянието й, последните новости,
концептуални модели и очаквани модели, представяне
на съществуващата гама модели - с акцентиращ на
важните характеристики текст;
таблици с основните технически характеристики
на модификациите, ценови лист и - възможно найподробна информация за всеки модел и модификация с
базови цени и екстри.
Екипът на Club F1 е доказал през годините, че създава
един определено качествен и добър продукт. Ние
имаме амбицията Автомобилен каталог 2009 да бъде
още по-добър, от всички правени досега и се надяваме
наистина да го постигнем. Така нашите послания биха
могли да стигнат до наистина огромната му
аудитория.
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ñÂÌË Á‡ ÂÍÎ‡Ï‡ Ë PR

îÓÏ‡Ú
1 цяла стр. - дясна
1 вътр. стр. - лява
страница до съдържанието
1/ 2 страница
1/ 2 страница - лява
1 колона
1/ 4 страница

ñÂÌ‡
1 050 EUR
985 EUR
900 ЕUR
590 EUR
550 EUR
400 EUR
350 EUR

îÓÎËÓ
фолио ( 2 страници в тялото)
водещо фолио - 2-ра корица + 1-ва стр.
затварящо фолио 3-та корица + лява стр.

1 750 ЕUR
2 290 EUR
1 900 EUR

äÓËˆË
2 - ра корица с разгъвка
2 - ра корица
3 - та корица
4 - та корица

2 750 EUR
1 250 EUR
1 100 EUR
1 750 EUR

ÑÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÛÒÎÛ„Ë
Рекламни вложки
Лога на стр. със съдържанието - 2 бр.
Лога на стр. със цените - 10 бр.
лява и дясна стр. - разтвор
размер на лого 20 x 210 mm
Цена за 1 кв. см

650 EUR
320 EUR
980 EUR
2, 00 EUR

Цените са без включен ДДС.
Минимален размер на рекламно каре - 50 кв. см
Формат на изданието:
Допуск за обрязване:

210 х 285 mm обрязан
по 5 mm

ìÚÂÊÌÂÌËﬂ
За фиксирана позиция
15% върху тарифната стойност.
За PR-публикация
15% върху тарифната стойност.
За изработване на реклама, идеен проект, предпечатна
подготовка и запис на магнитен носител 15% върху
тарифната стойност.
éÚÒÚ˙ÔÍË Á‡ Ó·ÂÏ
3 - 5 стр.
5 - 8 стр.
Допълнителна отстъпка за авансово плащане

15%
20%
2%
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