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Списание „Кенгуру” се издава от 14 години. Предлага полезна информация и
множество идеи за безпроблемна бременност, незабравимо раждане и естествено
възпитание на децата. „Кенгуру” се отличава със своето съвършенство, подкрепено от
компетентното мнение на широк спектър от специалисти в областта на медицината.
Разделът „Мама” обхваща всички проблеми, които възникват по време на
бременността, раждането, следродовия процес и здравето на жената и тяхното
най-практично и лесно достижимо решение.
В „От 0 до 3 години” са обособени два подраздела – „Lifestyle” и „Здраве”. Първият
предлага класически и алтернативни решения на всички проблеми, които могат да се
появят в живота на детето в първите години от живота му. Вторият обхваща и
най-малките аспекти от здравословното състояние на децата, мнения на специалисти
в съответните области и отговори на отправени към видни професионалисти
въпроси.
Специално внимание е отделено на възпитанието на децата над 3-годишна възраст –
тяхното развитие в интелектуален и емоционален аспект, а също така и особеностите
на детската психология.
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В списание „Кенгуру” намират място и специални
раздели за цялото семейство. От особено
значение е семейното здраве и начините на
хранене, подкрепени от обширни статии,
посветени на разнообразни продукти, и
елегантно поднесени рецепти за домашно
приготвяне на интересни ястия. Не се забравя, че
красотата заема важно място в живота ни –
както стремежът към съвършенство на
човешкото тяло, така и хармонията в нашия дом.
И тъй като родителите са почитатели на
българските и чуждестранните дестинации,
всеки месец списание „Кенгуру” посвещава
няколко страници на туризма и свободното
време.
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Разпределение
на тиража

В градове с население
над 100 000 души
В градове с население
10 000-100 000 души
В градове с население
под 10 000 души
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ОСНОВНИ ПОЗИЦИИ

ПАРАМЕТРИ

Цяла вътрешна страница
1/2 страница
2-ра корица
3-та корица
4-та корица
Вътрешна корица
Водещо фолио

Обем - 128 стр.
Формат - 165х239 мм
Хартия:
тяло - 90 г гланц
корица - 200 г гланц
Тираж - 14 400 бр.
Корична цена - 0.99 лв.

1800 лв.
1100 лв.
2300 лв.
1900 лв.
2700 лв.
3375 лв.
3200 лв.

ОЩЕ ВЪЗМОЖНОСТИ

ОТСТЪПКИ

Фолио
2500 лв.
1800 лв.
Лого 1-ва корица
Вложка
0.12 лв./бр.
0.22 лв./бр.
Лепена вложка
PR статия
1300 лв.
Брандиране на статия
510 лв.
100 лв.
Новина в сп. “Кенгуру”
Конкурс
120 лв.
500 лв.
Фотосесия
Продуктово представяне
100 лв.

БРОЙ ПУБЛИКАЦИИ

3
6
12

ИЗРАБОТКА
Визия
PR
Конкурс

РАЗМЕРИ
ЗА ПЕЧАТ
1
необрязан
обрязан

80х245 мм
80х239 мм

1/2
170х123 мм
165х120 мм

ПОДГОТОВКА

Файловете трябва да бъдат подавани в EPS, TIFF или PDF (press
quality). Големината на изображенията да бъде не по-малка от
300 dpi и в CMIK, текстовете да бъдат в криви.

СРОК ЗА
ПОДАВАНЕ

Визиите на рекламните материали трябва да бъдат подадени в
редакцията не по-късно от 15-о число на всеки месец.

ОТСТЪПКА

4%
9%
18%

150 лв.
100 лв.
50 лв.

170х245 мм
165х239 мм

1/2

Рекламните материали за влагане в списанието трябва да бъдат
доставени в редакцията до датата за пускане в печат.
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РЕКЛАМНИ ПОЗИЦИИ
Цяла вътрешна страница
1/2 страница
2-ра корица
3-та корица
4-та корица
Лого 1-ва корица 30х30 мм
Водещо фолио

ПАРАМЕТРИ
Обем - 80 стр.
Формат - 148х210 мм
Хартия:
тяло - 80 г мат
корица - 150 г мат
Тираж - 5 000 бр.
Корична цена - безплатно

400 лв.
350 лв.
550 лв.
550 лв.
600 лв.
800 лв.
900 лв.

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
КНИЖКА “МОЯТА БОЛНИЦА”

II-ра САГБАЛ “Шейново” - София
I-ва САГБАЛ “Света София”
СБАЛАГ “Майчин дом” - София
МБАЛ “Надежда” - София
МБАЛ “Вита” - София
Мед. комплекс “Д-р Щерев” - София
УМБАЛ “Света Анна” - София
УМБАЛ “Софиямед” - София
МБАЛ “Лозенец” - София
УСБАЛАГ “Селена” - Пловдив
УМБАЛ “Свети Георги” - Пловдив
СБАГАЛ “Проф. д-р Д.Стаматов” - Варна
УМБАЛ - Бургас
УМБАЛ - Русе
УМБАЛ “Проф. д-р Ст.Киркович” - Ст.Загора
МБАЛ - Шумен
УМБАЛ “Д-р Георги Странски” - Плевен
МБАЛ “Д-р Иван Селимински” - Сливен

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ: Книжките се разпространяват в болници в цялата страна.

РАЗМЕРИ
ЗА ПЕЧАТ
1
необрязан
обрязан

145х204 мм
148х210 мм

1/2
75х204 мм
78х210 мм

1/2
145х102 мм
148х105 мм

ПОДГОТОВКА

Файловете трябва да бъдат подавани в EPS, TIFF или PDF (press
quality). Големината на изображенията да бъде не по-малка от
300 dpi и в CMIK, текстовете да бъдат в криви.

СРОК ЗА
ПОДАВАНЕ

Визиите на рекламните материали трябва да бъдат подадени в
редакцията не по-късно от 25-о число на всеки месец.
Рекламните материали за влагане в книжките трябва да бъдат
доставени в редакцията до датата за пускане в печат.

