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Рекламна тарифа 
          6. Публикуване на новина в сайта

Обем  до 2500 знака + 1 снимка
Цена 60 лв.

          7. вложки до 50 г, до а4

Тираж 5000 бр. 0,25 лв./бр.
Тираж до 2500 бр. 0,40 лв./бр. 
Тираж над 2500 бр. 0,30 лв./бр. 

          8. абонаМент За pdf иЗданието на в. „стРоител“
Цена за 1 година 125 лв. 

           9. ПРоФесионално ЗаснеМане на обекти и сЪбитиЯ
Фотозаснемане до 4 часа и обработка на материала   350 лв. 
Фотозаснемане до 8 часа и обработка на материала   650 лв. 
Видеозаснемане 1 ден, монтаж и тиражиране 1000 лв. 

          1. ПЪРва стРаница – лого 
Пълноцветно лого до 8 кв. см (само с едногодишен договор)

          2. вЪтРешни стРаници – 
              РеклаМни каРета – цена За 1 бР.
Цяла страница  254x377 мм  1000 лв.
1/2 страница  254х187 мм 500 лв.
1/4 страница  125х187 мм 250 лв.
1/8 страница  125х93  мм 125 лв.

          3. Публикуване на Покана За сЪбитие, 
          ПоЗдРав
Максимален обем 1/2 страница 500 лв.

          4. Публикуване на Малки обЯви
Цена за 25 кв. см  50 лв. 

          5. Публикуване на банеР в сайта  
          (www.vestnikstroitel.bg)
Размер  298х55 пиксела
Цена 150 лв./месец

 

ПОЖАРЕН ХИДРАНТ 
НАДЗЕМЕН 

Тип „ХН“ за пожарогасене 
и инсталиране във 

водоснабдителните 
системи, DN 80 PN10/16

ОТ гОРЕщО 
ПОцИНкОвАНА ТРъбА

ПРОИЗвЕДЕН  
в бългАРИя 

НОв 

Сертификат за постоянство 
на експлоатационните 

показатели 1814 – CPR-
169 съгласно БДС EN 

14384:2005

„ОРУДИцА-2000“ ООД – гр. Елхово, е из-
вестна и утвърдена на българския пазар 
като производител на свързващи елемен-
ти за водопреносни мрежи и системи за 
питейно-битово водоснабдяване и напои-
телни системи:

✓ Чугунени отливки – фасонни части и 
водопроводна арматура – жиба, фланцови 
съединения, скоби водовземни, чугунени 
фланци, капаци шахтови, скари шахтови, 
охранителни гърнета за спирателен кран 
и др.

✓ Стоманени фланци и изделия за  
водопроводи.

✓ Пожарен хидрант надземен с пета.

гр. Елхово, ул. „Ал. Стамболийски“ №169 
тел./факс: 0478 / 88 132, GSM: 0888 78 79 52 
e-mail:orudica@mail.bg   web:www.orudica.com
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ПЕТА ЗА 
ПОЖАРЕН 
ХИДРАНТ

Може да се абонирате чрез сайта на вестника 
www.vestnikstroitel.bg/abonament/

или чрез заявка на редакционния e-mail
 news.vestnikstroitel@gmail.com

АБОНАМЕНТ
ЗА ВЕСТНИК

 

За едногодишни договори – до 50отстъпка от рекламната тарифа
За контакти: 0888 55 39 50 – Ренета николова
                           0884 20 22 57 – калоян станчев

Вестникът излиза всеки петък, материалите за публикации-
те (дизайн, текст) се подават до вторник същата седмица.

 ПРедПеЧат и отПеЧатване на Покани, 

ПоЗдРавителни каРтиЧки, ПостеРи

 иЗРаботване на календаРи, ПаПки, 

РеклаМни МатеРиали и дР.

 оРганиЗиРане и отРаЗЯване на сЪбитиЯ%

BG20102

„Вестник Строител“ ЕАД е 
сертифицирано за устойчиво 
управление на събития по 
стандарта ISO 20121 от Bureau Veritas 
Certification.

BG.121357Q/U

Вестник „Строител“ е произведен в 
условията на система за управление, 
сертифицирана от Bureau Veritas 
Certification по стандарта ISO 9001.

Забележка: Посочените цени не включват ДДС.

Целогодишен (52 броя) – 134,68 лв. с ДДС


