
Икономически годишник на регион Стара Загора - 2015

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА

Търговско-промишлена палата - Стара Загора започна подготовката на 14-ото поредно издание
на Икономически годишник на регион Стара Загора. 

Проектът  е финансиран  със  собствени  средства  и  благодарение  на  приноса  на  бизнеса  от
региона  чрез  рекламното  представяне  на  фирми.  От  многогодишния  си  опит  имаме
самочувствието да кажем, че рекламният ефект от книгата - в имиджов или в продуктов аспект
- е много добър за рекламодателите.  

Изданието е единственият регионален справочник, който представя: 

 икономическото развитие на региона през изминалата година 
 финансова информация за дейността на фирмите 
 тенденции за развитието на секторите на икономиката, анализи и сравнителни данни с

предходни периоди и с показатели за страната 
 класации по определени икономически критерии (оборот, печалба и др.) 
 конкретни  проекти  на  фирми  за  развитието  на  икономиката  в  региона,  както  и  на

Община Стара Загора - за подобряване на облика на областния град и привличане на
инвеститори

 рекламно представяне на фирмите, подкрепящи изданието 
 кратко представяне  на фирмите членове на Палатата 

Икономическият  годишник  е  пълноцветна,  двуезична  книга,  публикувана  и  в  интернет  на
сайтове на Палатата, които имат средно над 2500 посетители на ден. Изданието служи и като
допълнение към фирмените материали, използвани по време на бизнес срещи и при участие в
панаири, изложения и кооперационни борси. Това дава предимството на дружеството да се
представи като част от една икономическа общност. 

Икономическият  годишник  се  наложи  като  полезен  и  търсен  източник  на  информация  за
региона. Книгата достига до ръцете на ръководителите на всички важни дружества от региона.
Предоставя се на:  фирми; местните власти;  държавни институции; банки и други финансови
дружества;  библиотеки;  търговски  отдели  на  дипломатическите  ни  мисии  зад  граница,
посолства  в  България;  държавни  агенции;  търговско-промишлени  палати  и  други  бизнес
организации;  представителства  на  Enterprise  Europe  Network  -  най-голямата  мрежа в  света,
създадена от Европейската комисия за подкрепа на бизнеса и други.

Търговско-промишлена  палата  -  Стара  Загора  се  обръща  към  Вас  с  предложение  за
включване в изданието за 2015 година чрез рекламно представяне. 



Предложение за участие с реклама 

в Икономически годишник на регион Стара Загора 2015

Цени, без включен ДДС, за представяне в следните размери:

   за членове без членство

Една вътрешна страница  390 лв. 480 лв.

½ вътрешна страница 270 лв. 340 лв.

¼ вътрешна страница   200 лв. 250 лв.

Размерът на рекламното каре е: 

една страница 210 мм х 300 мм 

половин страница 210 мм х 150 мм

една четвърт страница 210 мм х 75 мм или 105 мм х 150 мм   

Офертата включва:
 Публикуване на пълноцветна реклама със заявените размери 
 Консултиране по дизайна и/или изработка на рекламата (при заявка)
 Превод на английски (при заявка) 
 Публикация на рекламата в сайта на Палата www.chambersz.com (Икономически портал
на регион Стара Загора). 

Има възможност  за  публикуване  на  реклама  на  важни  позиции -  на  задна  и  вътрешни
корици, първа и последна страница от рекламните блокове и на други места. При проявен
интерес към тях,  моля,  свържете се  с  нас,  за  да  Ви предоставим индивидуална  оферта.
Срещу реклама на корица ще получите безплатно 6 (шест) броя от изданието. 

Подготовката за публикуване на рекламата изисква авансово плащане. Срокът за подаване
на готов материал, пригоден за печат на хартия, е 20 януари 2015 г. 

Ако плащането на рекламата бъде направено до  12 декември 2014 г.,  ще получите  10%
отстъпка от посочените цени за 1 стр.

Сумата можете да се плати в касата на Палатата или по банкова сметка с титуляр: 

Търговско-промишлена палата - Стара Загора
Първа инвестиционна банка, клон Стара Загора 
IBAN: BG39 FINV 915010 1515 3215  

Благодарим Ви за подкрепата!

 

За контакти: 

Илко Груев - 0887 405202, 042 646194, igruev@chambersz.com

http://goo.gl/rize

