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списанието

Единственото специализирано
издание за образование
в България

Списанието представя
■■Подробно процедурата за кандидатстване за средно образование, бакалавърска и магистърска степен във
висши учебни заведения в България
и чужбина
■■Тенденции, класации и предсатвяне
на средни училища
■■Полезна информация за
чуждоезикови изпити и сертификати
■■Конкурси, стипендии, стажове
■■Професионални квалификации
■■MBA и EMBA програми
■■Споделен опит на студенти,
учещи в чужбина
■■Професионални консултации за избор на университети в чужбина

Постоянни рубрики
■■Средно образование
■■Образованието в цифри
■■Държава във фокус
■■Специалност във фокус
■■Езикови изпити и сертификати
■■Нетрадиционна специалност
■■Професия
■■Life-style
■■Студентски живот
■■Историческа личност
■■Любопитни факти

■■Летни езикови курсове в чужбина
■■Летни бригади в чужбина
Work and Travel

Издателски календар 2016/ 2017
Брой

Тема на броя

Държава

Дата на
разпространение

септември

Графичен дизайн, Екология

Холандия, Италия, Канада

9 септември 2016

октомври/ ноември

ПР, Счетоводство

Германия vs. Австрия,
Франция, САЩ

2 октомври 2016

декември/ януари

Кино и телевизия,
Стоматология

Швейцария, Полша, Уелс vs.
Ирландия

5 декември 2016

февруари

Маркетинг, ИТ

Дания, Испания, Швеция

7 февруари 2017

март

МИО, Криминология

Холандия, САЩ

13 март 2017

април/ май

МБА, Социални науки

Италия, Китай, Белгия

21 Април 2017

юни/ юли

Право, Педагогика

Франция, Австрия, Канада

12 юни 2017

септември

Икономика, Журналистика Германия, Италия, Холандия

вв

4 септември 2017

Читателите

Млади, интелигентни,
с доход над средния
за страната

Периодичност

Цветност

■■месечно, 8 броя годишно

■■Пълноцветно

Тираж

Корична цена

■■5 000 броя

■■5 лева

Сумарна месечна
аудитория

■■май 2000 година

Първи брой

■■12 000 читатели

Интернет-страница

Обем

■■www.studyabroad.bg

Издател

■■минимум 64 страници

■■Маркет Тренд ЕООД

Местоживеене

Възраст

14%

21%

5%

18%

25%

56%

София 56%
Големи градове 25%
Малки градове и населени места 5%
Средно големи градове 14%

25 – 40 години 43%
18 – 25 години 18%

Пол

оБРАЗОВАНИЕ

Жени 78%

Средно 45%

Мъже 22%

Висше 55%

78%

43%

18%

22%

Доход на домакинството

Над 40 години 18%
Под 18 години 21%

55%
45%

90% с висок доход
над средния за страната

рекламна тарифа

Атрактивни предложения и
алтернативни опции
за рекламно присъствие

Рекламни страници

Рекламни фолиа

1 страница 1 500 лева
необрязан формат
215 x 280 мм
обрязан формат
210 x 270 мм

Водещо фолио 2 900 лева
Фолио 2 000 лева
необрязан формат
430 x 280 мм
обрязан формат
420 x 270 мм

1/2 страница 890 лева
необрязан формат
215 x 132 мм
обрязан формат
210 x 127 мм
двустранно раздуване

Корици
2-ра корица
3-та корица
4-та корица

2 500 лева
1 900 лева
2 990 лева

Вложки:
В целия тираж с опаковане: 0,20 лв./
брой

1/3 страница 600 лева
необрязан формат
80 x 280 мм
обрязан формат
75 x 270 мм
хоризонтално
175 x 85 мм

Отстъпки:

За брой публикации
За 3 публикации - 8 %
За 4-6 публикации - 12 %
За 6-8 публикации - 15 %
Над 8 публикации - 20 %

За рекламни агенции:

- за реклами и ПР публикации - 15 %
- за вложки - 5 %
За авансово плащане по годишен
договор: - 5 %

Представяне на
образователни
институции
За 1 страница
990 лева
За 2 страници
1 300 лева
* Публикациите са обозначени с титул
„платена публикация”. Важи само за
еднократно текстово представяне.

Отстъпките се натрупват на клиент
и важат за оборот в рамките на една
календарна година.

Утежнения:

За дясна позиция: + 10 % 
За фиксирана позиция: + 20 % 
За изработка на реклама: + 5 %
Цените са в лева без ДДС.
в сила от 1 февруари 2016 г.

дистрибуция

Таргетирана аудитория,
гарантиран тираж и
разпространение в цялата
страна, справочно издание

Разпространение
Вестникарски будки

Списанието се разпространява във
вестникарските будки из цялата страна. Има
подписани договори за разпространение с
Доби прес, Булгарпрес, Стрела, Варна прес
и други.

Търговски вериги

Списанието се разпространява в
търговските вериги на Shell, OMV,
Фантастико и Carrefour.

Изложения

Издателството участва със собствен щанд
на по-големите изложения за образование в
страната.

Директен мейлинг

1 000 броя от всеки тираж на списанието се
разпространява таргетирано до училища,
рекламни агенции, банки, големи компании
и други.

Медийни партньорства

Абонамент

Абонамент за списанието може да се
направи директно при издателя или чрез
Български пощи и Доби Прес. От септември
2014 г. предлагаме възможност за абонамент
за дигиталното издание на списанието.

Книжарници

Списанието се разпространява в едни от
големите вериги книжарници в страната –
Хеликон, Пингвините, Летера, АБВ, Лексико,
Orange, Inmedio и други.

Списанието е медиен партньор на различни
по тип и големина прояви в областтта на
образованието.

технически данни

Приветлива младежка
HIGH QUALITY
визия,
реализирана с качествен
PRINTING
печат,
IN
в класически
CLASSICAL формат
FORMAT

Технически данни

Изисквания за печат

Обем

Файлови формати

64 страници (минимум)

TIFF
PDF (Press Optimised)

Размер

AI

210 x 270 мм (обрязан формат)

EPS

215 x 280 мм (необрязан формат)

Текстовете да са обърнати в криви,
резолюция 300 dpi.

Тяло
115 грама хром мат

Цветност
CMYK (без допълнителни цветове).

Корици
200 грама гланц, UV лак

За обрязване на рекламите на живо се
оставят по 5 мм от външните страни.

Подвързия
лепена

Рекламните визии задължително да са
придружени от цветна разпечатка.

Цветност

Всички важни елементи и текстове, да са

пълноцветно

най-малко на 5 мм навътре от ножовете.

Изисквания за вложки

Начин на плащане

Формат: максимум 210 x 270 mm

По банков път

Грамаж: максимум 80 грама

Банкова сметка

Обем: до 16 стр.

В лева

Срокове
За заявяване на рекламни
публикации
До 15-то число на предходния месец

За подаване на готови реклами
До 20-то число на предходния месец

Първа инвестиционна банка
код FINVBGSF,
сметка BG43FINV91501000167419

контакти

Издател:  ■
Маркет Тренд ЕООД
Адрес на редакцията:
София 1404,
ж.к. Стрелбище, ул. Твърдишки проход 27
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