
сп. „Българска кардиология”

Многоцветна реклама (формат А4) 

700 лв.

1 000 лв.

Официален сайт на ДКБ

ширина в рх височина в рх

142 от 35 до 568 

142 от 35 до 568 

446 от 35 до 446

Пример:

100 рх х 2 лв.  - 100 лв. /месец

ДРУЖЕСТВО НА КАРДИОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ

цена на всеки пиксел височина 

/ месец

2 лв.

2 лв.

3 лв.

Банер в лява колона на сайта с фиксирана основа 142 рх и височина 100 рх:

Всички посочени стойности са в български лева, без начислен ДДС.

 Крайната цена се формира, като към посочените стойности се начислява 20% ДДС.

Отстъпка  от  2%  за  

всеки  следващ  

месец  в  рамките  

на  една  

календарна година.

Лява колона

Дясна колона 

Централна колона 

Отстъпка от 5% за всяка следваща 

реклама в рамките на една календарна 

година (годишно се издават 4 броя на 

списанието).

Вътрешна страница

Корица

позиция

http://cardiobg.com

Интернет реклама

  
  

http://cardiobg.com/


ширина в рх височина в рх

170 242

Калкулация: 242 рх х 1 лв. - 242 лв. / месец

ширина в рх височина в рх

368 от 100 до 500

170 от 100 до 250

Пример:

Банер с фиксирана основа 368 рх и височина 100 рх:

100 рх х 1,5 лв.  - 150 лв. /месец

Всички посочени стойности са в български лева, без начислен ДДС.

    Крайната цена се формира, като към посочените стойности се прибави 20% ДДС.

За всички публикации на сайта се заплаща авансово, по банков път, срещу издаване на данъчна фактура от 

страна на ДКБ. Подписване на договор се извършва при желание на рекламодателя за това.

Поръчки    за    реклама    се    правят    по    електронната   поща    на    адрес: deltahold@yahoo.com 

За справки  – GSM 0884 786 884

тип 2 *

цена на всеки пиксел височина 

/ месец

1 лв.

цена на всеки пиксел височина 

/ месец

1,50 лв.

1 лв.
* Разположение на рекламен банер: Дясна вертикална колона, видима при прочит на 

всички обучителни единици

Сървър за дистанционно обучение на пациенти

http://cardiosite.eu

позиция

тип 1 * Отстъпка  от  2%  за  

всеки  следващ  

месец  в  рамките  

на  една  

календарна година.

Сървър за дистанционно обучение на лекари кардиолози и лекари от други специалности

Хоризонтална лента 

в базовата зона, 

видима при прочит 

на всички 

обучителни единици

Отстъпка  от  2%  за  

всеки  следващ  

месец  в  рамките  

на  една  

календарна година.

http://dl.cardiobg.com

позиция

http://cardiosite.eu/
http://dl.cardiobg.com/

