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ПРЕДИ СТАРТА 
ФОРМУЛА 1 – СЕЗОН 2022 

Специално издание на сп. ClubS1 

 
Сезон 2021 във Формула 1 ще се помни дълго. Оспорваната битка между Макс 
Верстапен и Люис Хамилтън за титлата при пилотите прикова вниманието на 
рекорден брой фенове. Всички те очакват с нетърпение началото на сезон 2022. 
 

Неяснотите са много, надеждите също! 
 
Кой отбор как се е справил с новите правила? Колите ще бъдат коренно различни. 
Новите регулации променят аеродинамиката, гумите... Картите се раздават 
отначало. 
 

Започва нова ера във Формула 1. 
 
ClubS1 подготвя традиционния си предсезонен мартенски брой. Освен стандартния 
дигитален формат той ще бъде разпространен и на хартия. Както и досега, в него 
ще се постараем да запознаем феновете на Формула 1 с подробностите за 
предстоящия сезон, свързан с надеждите им за добро представяне на любимите 
им пилоти и отбори. 
 
Ще публикуваме специални материали от премиерите на новите болиди, както и 
подробна информация от предсезонните тестове, на които отново ще има наши 
пратеници. 

 
Този специален брой се радва на изключителен интерес 
от читателите! 

 
 
Включете се с реклама в това специално издание, за да достигнат 
Вашите послания до феновете на Формула 1. 
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Предложение за реклама 
 
Издание ClubS1 
Тема  Специално издание „Преди старта: Формула 1 - сезон 2022” 
Формат Печатно издание, дигитално издание 
 
 

Предлагаме Ви следните варианти: 
 
Позиция  Вътр. стр. 4 корица 2 корица Фолио 

Цена  995,00 € 1 495,00 € 1 195,00 € 1 495,00 € 

Специална отстъпка 30% 298,50 € 448,50 € 358,50 € 448,50 € 

Цена след отстъпка  696,50 € 1 046,50 € 836,50 € 1 046,50 € 

Цена в лева 1 362 лв. 2 047 лв. 1 636 лв. 2 047 лв. 
 
 

Безплатен бонус: 
Онлайн реклама в сайта clubS1.bg с продължителност 15 дни на стойност според 
заявеното участие в печатното издание: 

Заявено участие Вътр. стр. 4 корица 2 корица фолио 

Бонус в лева 681 BGN 1 023 BGN 818 BGN 1 023 BGN 

Продължителност  15 дни 15 дни 15 дни 15 дни 

Импресии 48 651 73 099 58 430 73 099 

 
Размери на банерите: 
Комбинация от 970х250 за десктоп и 300х250 за мобилни устройства 
 
 
Срокове:   
Заявка - 25.02.2022 г.  Визия – 01.03.2022 г. 


