ТЕМАТИЧНО ПРИЛОЖЕНИЕ

„СВЕТЪТ НА МЕБЕЛИТЕ“
в

и

ТЕХНОМЕБЕЛ и
СВЕТЪТ НА МЕБЕЛИТЕ
посрещат лидерите
в мебелната
индустрия
от 26 до 30 март в
Интер Експо Център
7,00 лв.
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ТЕХНОМЕБЕЛ

представя
последните новости при
технологиите за мебелната
индустрия, машини за
дървообработване и
оборудване, дизайнерски
решения и материали
за производство на мебели.

СВЕТЪТ НА МЕБЕЛИТЕ
представя актуални
тенденции при всички
видове мебели, интер
иорния текстил,
вътрешния дизайн,
вътрешната архитектура и
обзавеждането.
Паралелно се превръщат
в единна платформа за
специалистите от сектора
на дървообработващата и
мебелната промишленост

В тематичното приложение „Светът на мебелите“
в списание Идеален дом и във в. 24 часа ще намерите
разнообразна информация за двете изложения,
както и за участниците в тях.
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Нашето предложение за участие с реклама или ПР
в темата на мартенския брой
на сп. Идеален дом и в тематичното приложение
във в-к 24 часа:
Една страница реклама или ПР в темата за изложенията на списание
Идеален Дом – 300 лв.
Една страница реклама или ПР в темата в Идеален Дом + половин
страница във вестник „24 часа“ – 800 лв.

 Бонус – качване на ПР материал на сайта www.24chasa.bg
в рубрика „Идеален дом“

промо банер:
Може да комбинирате участието си във в-к
24 часа и сп. Идеален дом с БАНЕР на сайта
www.24chasa.bg – 300 x 250 px, 100 000 импресии,
за 5 работни дни + бонус събота и неделя
Специална цена – 300 лв.
Дата на излизане във
в-к 24 часа – 25 март 2019 г.
Дата на излизане
в сп. Идеален дом – м. март 2019 г.
Краен срок за заявяване
на участие
и подаване на визии:
За в-к 24 часа – 21.03.2019 г.
За сп. Идеален дом – 10.03.2019 г.

Размери:

Идеален дом – 21,5 х 28 см /
На всички карета, изработени
за обрязан формат, трябва да се
добавят по 5 мм от всички страни
към съответния размер
в зависимост от страницата/
24 часа – ½ вертикална страница
– 126 х 394 мм или
½ хоризонтална страница –
254 х 197 мм

За контакти – Ваня Калоянова, тел. 02/942-21-45, E-mail: vkaloianova@vgb.bg
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Списание „Идеален дом“ е луксозно месечно
издание за интериор, архитектура и дизайн,
което вече 23 години представя най-добрите проекти на частни
жилища и обществени пространства у нас и по света. На неговите
богато илюстровани страници присъстват водещи български
производители и вносители на мебели, обзавеждане за баня,
тераса, градина и двор. А също и последни новости за подови и
стенни покрития, отопление, нови модели електроуреди.
Списанието обръща специално внимание на родното производство
с рубриката си „С българската марка“. Насочва вниманието
на читателите към високите технологии и принципа на т.нар.
„Умен дом“. С редица практически теми и рубрики е помощник
на новодомците със съвети за ремонта на целия дом или на
негови отделни помещения, за тенденциите в обзавеждането и
декорацията, за решаване на различни казуси в кухнята, мократа
зона, гардеробното помещение, детската стая.
През 2019 година списанието ще награди за 23-ти пореден път найдобрите интериори на частни жилища и обществени пространства,
участвали в престижния и първи у нас конкурс „Къща на годината“.
Освен основното издание „Идеален дом“, на пазара през 2019
година ще излизат и 4-те книжки от новата поредица
„Идеален дом“ - „Къща извън града“ - в началото на лятото,
„Малкото жилище“ и „Пътеводител на новодомеца“
през есента и „Идеален дом Декор“
в края на ноември.
7,00 лв.
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