
1. Първа страница – лого до 8 см2

Само с едногодишни договори. 
Цена с включена 50% отстъпка – 
за 1 година (52 броя) – 5850 лв.

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. 
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„Вестник Строител“ ЕАД 
е сертифицирано за 
устойчиво управление на 
събития по стандарта ISO 
20121 от Bureau Veritas 
Certification.
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Вестник „Строител“ е 
произведен в условията 
на система за управление, 
сертифицирана от Bureau 
Veritas Certification по 
стандарта ISO 9001.

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

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

5. вложки до 50 г, до а4

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

6. абонамент за pdf изДанието на в. „строител“

Цена за 1 година – 250 лв. 

7. 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. 

Цените не включват ДДС

Публикуване на банер

горни – До главата
Размер 239х50 пиксела
Цена – 2500 лв./1 година

страниЧни
Размер 355х63 пиксела
Цена – 1800 лв./1 година
              250 лв./1 месец

Публикуване на новина в сайта

Обем до 2500 знака + 1 снимка
Цена – 120 лв.

www.vestnikstroitel.bg

За едногодишни договори – до 50отстъпка от рекламната тарифа
%

 ПреДПеЧат и отПеЧатване на Покани, ПозДравителни картиЧки, Постери

 изработване на каленДари, ПаПки, рекламни материали и Др.

 организиране и отразяване на събития


