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Порт Гримо

Рекламна тарифа 2020
1. Първа страница – лого 52 бр.

Пълноцветно лого 
до 8 кв. см – 5850 лв.
(Цената е с включена отстъпка 50% 
за 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

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. 

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

Забележка: Посочените цени не включват ДДС.

за контакти: 0888 55 39 50 – ренета николова, 0884 20 22 57 – калоян станчев

За едногодишни договори – до 50 отстъпка от рекламната тарифа
%

 ПреДПеЧат и отПеЧатване на Покани, 

ПозДравителни картиЧки, Постери

 изработване на каленДари, ПаПки, 

рекламни материали и Др.

 организиране и отразяване на 

събития
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Венецията на Прованс

елегантните 
ресторантчета на 

Френската ривиера тук 
са на всеки метър

въз основа на своя 
успех Порт гримо е 
разширен през 90-те 
години. Днес той 
се простира на над 
90 хектара и има 7 
км канали. можете 
да акостирате 
там с лодка, ако 
направите круиз по 
средиземноморието

кофите за смет тук са част от градския 
дизайн, а каменните огради са с двойна 
функция - и като саксии за цветя

архитектът искал да създаде типично провинциална атмосфера. той нарекъл проекта си L’architecture 
douce (мека архитектура), за да обясни, че всичко, което се строи, се интегрира деликатно и 
чувствително в характера на региона. къщите са мислени да бъдат индивидуално различни, 
боядисани с меки пастелни цветове - охра, розово, лила и тюркоаз, и с капаци, с балкони от ковано 
желязо, с покриви от римски керемиди от теракота. външно няма две еднакви сгради и това е 
търсеният ефект в потвърждение на идеята, че селището сякаш винаги е било там

Портът е създаден преди 53 години върху блатата при устието 
на река жискал само на 7 километра западно от сен тропе в 
департамента вар. този изключителен архитектурен експеримент е 
дело на Франсоа спори, който преди да стане архитект, мечтаел да 
бъде моряк.
идеята е развита като порт около селище, подобно на венеция, с 
традиционни домове за френските рибари, всеки от които с лична 
лодка и място за акостиране директно пред вратата

Снимки Елица Илчева


