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❖  Тематика: Специализираното приложение АВТОБУСИ като неразделна част от списание КАМИОНИ покрива 
всички аспекти, свързани с продажбата, поддръжката, сервизното обслужване и експлоатацията на автобуси-
те. Следят се въвежданите нови модели и технически новости, отразяват се големите международни изложения 
в автобусния бранш. Изданието има практическа насоченост и участва във всички международни пътни тесто-
ве, организирани от производителите на автобуси, както и в местни прояви на представителите на марките в 
България. Изданието е член на авторитетното международно жури Автобус на годината (International Jury Bus & 
Coach of the Year).
Приложение АВТОБУСИ следи нормативната уредба, свързана с пътническия транспорт в България и в ЕС, и 
поддържа постоянна връзка както с представителите на автобусния бранш в България, така и с представителите 
на държавната администрация. Информацията, която изданието предоставя на своите читатели, се допълва от 
сайтa www.kamioni.bg, чието съдържание се обновява ежедневно.

 ❖  Читателска аудитория: фирми за международен и вътрешен автобусен транспорт, оператори на линии в град-
ския транспорт, туроператори, сервизи, фирми вносители на превозни средства, както и на компоненти, ре-
зервни части и аксесоари за тях, шофьори и монтьори, фирми със собствен автобусен парк, държавни и общин-
ски органи, свързани с пътническия транспорт.

❖  Периодичност: месечно, 10 броя за 2017 година (без месеците януари и август)
❖ Формат: А4, пълноцветен
❖ Тираж: 5500
❖ Разпространение: 3000 броя – абонамент и контролиран тираж, 2500 броя – на ръчна продажба.

График на публикациите за 2017 г.:
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Брой
Излиза първата  

седмица на месец
Краен срок за заявка  

за реклама
Краен срок за готова 

реклама

1 Февруари 11. 01 18. 01
2 Март 13. 02 17. 02
3 Април 13. 03 20. 03
4 Май 11. 04 18. 04
5  Юни 12. 05 19. 05
6 Юли 13. 06 20. 06
7 Септември 11. 08 18. 08
8 Октомври 12. 09 19. 09
9 Ноември 12. 10 19. 10

10 Декември 13. 11 20. 11
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Всички рекламодатели с дългосрочен договор получават безплатен абонамент.

Готовите реклами трябва да бъдат във формат EPS (Adobe Illustrator – всички текстове конвертирани 
в криви), JPG (300 dpi, quality 12), или TIFF (300 dpi). 

Всички цени са без ДДС.

1/2 стр.
378 евро

1/2 стр.
378 евро

1/4 стр.
189 евро

1/3 стр.
252 евро

1/4 стр.
189 евро

1 стр.
756 евро

Рекламна тарифа 
(валидна от 1.1.2017 г.)

Базисни цени: 

Черно-бяла реклама 0,87  евро/см2

Пълноцветна реклама 1,26  евро/см2

Представяне тип Визитна картичка:
черно-бяло каре с размери 9 х 5 см със следното  
съдържание: име на фирмата, координати за  
връзка, 1 ред описание на дейността на фирмата
Цена:  33 евро

Корици:
Втора корица 950 евро
Трета корица 815 евро
Четвърта корица 1080 евро

Отстъпки:
За сума
  700 – 1400 евро 5%
1401 – 2100 евро 8%
2101 – 2800 евро 10%
2801 – 3500 евро 12%
3501 – 4300 евро 15%
4301 – 5200 евро 18%
5201 – 6500 евро 20%
6501 – 8000 евро 22%
 над     8000 евро 25%
Допълнителни условия:
За изработка на реклама 10% 
 (но не по-малко от 100 евро)
За запазено място 10%
Вложка  980 евро

Формати (мм):

   необрязан обрязан
1/1 страница  215 х 300 210 х 290

1/2 страница
хоризонтална 215 х 150 210 х 145
вертикална  120 х 300 110 х 290

1/3 страница
хоризонтална 215 х 100 210 х 95

1/4 страница
хоризонтална 215 х 75  210 х 70
вертикална    100 х 140


