
 

Адрес на редакцията: гр. Казанлък, ул. “Шипченска епопея” № 11 А,  
тел. и факс: 0431/ 6 45 93, GSM  0886 431206, E-mail: vdolina@gmail.com; 

електронно издание: www.vdolina.com 
Вестник 'Долина' е регионален седмичник с информация за обществения и 

културен живот на Казанлък и региона. Излиза за първи път на 30 май 2002 

година.  

 

ОФЕРТА 
за реклама във вестник “Долина” 

 

 

Рекламно каре под главата – 1,80 лв. на кв. см. 

Отстъпки: 
За 1 месец (4 публикации) – 3% 

За 3 месеца  – 5% 

За 6 месеца  – 10% 

За 12 месеца – 20% 

Рекламно каре над главата – 2, 20 лв. на кв. см. 

Отстъпки: 
За 1 месец (4 публикации) – 3% 

За 3 месеца  – 5% 

За 6 месеца  – 10% 

За 12 месеца – 20% 

 

 

Рекламно каре на 1-ва или 16-та страница – 1,20 лв. на кв. см. 

Отстъпки: 
За 1 месец (4 публикации) – 3% 

За 3 месеца  – 5% 

За 6 месеца  – 10% 

За 12 месеца – 20% 

 

Рекламно каре на 2-ра страница - 0,90 лв. на кв. см. 

Отстъпки: 
За 1 месец (4 публикации) – 3% 

За 3 месеца – 5% 
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За 6 месеца – 10% 

За 12 месеца – 20% 

 

 

Рекламно каре на вътрешна страница - 0,70 лв. на кв. см. 

Отстъпки: 
За 1 месец (4 публикации) – 3% 

За 3 месеца – 5% 

За 6 месеца – 10% 

За 12 месеца – 20% 

 

Рекламно каре в Рекламен свят на вестник “Долина” - 0,50 лв. на кв. см. 

Отстъпки: 

За 3 месеца – 5% 

За 6 месеца – 10% 

За 12 месеца – 20% 

 

Платени публикации – по договаряне 

Една страница – по договаряне 

 

Цената за влагане на рекламни материали във вестника, за брой /1000 

тираж/, цената е 70 лева.  

 

Абонамент за вестник “Долина” може да направите в пощенските станции в 

страната с каталожен номер 2404. През разпространителка къща “Казанлък 

прес”, с каталожен номер 6232, тел. - 0431/64603; 0898/630665. 

 

 

 

 

 

 

 

гр. Казанлък    Управител: …………………….. 

        /Яница Станчева/ 
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