Предложение за реклама
AMO Journal е единственото научно-техническо списание в България. Фокусът му е
върху две направления:
1. Публикуване на качествени академични разработки.
2. Осъществяване на връзка между университети и индустриални фирми чрез
публикуване на информационни материали за нови технологии, събития и
разработки.
AMO Journal публикува научни разработки в следните области:
 Механична обработка и производствени системи.
 Материали и материалообработващи технологии и системи.
 Нековенционални и комбинирани методи за обработка.
 Мехатроника и мехатронни системи.
 Технологии, машини и системи в минната промишленост.
 Възобновяеми енергийни технологии и системи.
 Микро- и нанотехнологии и системи.
 Компютърно и интегрирано производство и CAD/CAM/CAE.
 Клъстъри в производството.
 Роботика и автоматизация.
 Методи за изследване и контрол на материали, машини и процеси.
Технически данни:
 Тираж: 5000 броя
 Периодичност: 4 броя/година
 Формат: 210 х 285 мм
 Обем: 160 страници
 Езици: български и английски
Разпространение:
 Абонаментна система за България и чужбина
 Продажба по време на изложения, конгреси и конференции
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Предимства на рекламиране в AMO Journal
 Съобщението ви достига голям брой специалисти, неформални лидери
 Всяко списание се преглежда от повече от един човек поради спецификата на
материалите – преподаватели дават броеве на колеги и студени, специалисти на
техни колеги, които биха проявили интерес към даден материал.
 Всеки брой е с дълъг живот – научните разработки остаряват бавно и се
използват години след първоначалното публикуване.
 Удобен формат.
Цени и формати за реклама
Реклама
Формат (мм)
1 страница
190 х 265
1 страница (на живо)
210 х 285
1/2 страница
190 х 124
ра
2 корица
210 х 285
та
3 корица
210 х 285
та
4 корица
210 х 285
PR съобщение на една страница

Цена без ДДС
€ 400
€ 420
€ 215
€ 695
€ 630
€ 775
€ 335

Цени за услуги
Изработване на реклама по идеен проект на клиента
1 страница
½ страница

€ 100
€ 60
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Изисквания към рекламите
Реклами, получени като готови за публикуване файлове
 Рекламите, получени като готови за публикуване файлове са: EPS, Tif, JPG
файлове, върху които не е необходимо да се извършват корекции преди печат,
Adobe PDF файлове с качество за офсетов печат. Всички файлове трябва да са в
CMYK (без RGB и специални цветове) с разделителна способност минимум 250
dpi. Всички текстове трябва да са в криви. Рекламите се предават на CD/DVD,
придружени с висококачествена цветна разпечатка (при липса на разпечатка
Редакцията не носи отговорност за неправилно отпечатани цветове и елементи).
 При реклами с рязане на живо (корици, цели страници) се предвиждат по 3 мм.
раздувки над обрязания формат, и не се разполагат смислово важни елементи на
по-малко от 10 мм от края на обрязания формат.
 За реклами, които не отговарят на горните изисквания, или се налагат корекции
по тях, се прилага тарифа за изработка и корекция.
Реклами, подготвяни в редакцията
 Ако желаете рекламата Ви да бъде изработена в редакцията на AMO Journal,
моля подгответе следните файлове: Word файл с текстовата информация; EPS
файлове за лого и схеми; качествени JPG или PSD файлове за снимки. При
претенции за използване на определен шрифт, моля приложете и шрифта в PC
формат. Файловете за рекламата трябва да се съпътстват от идеен проект (като
минимум – разположение на различните елементи в рекламното каре).
 Предоставянето на реклама от странираща програма (Quark, InDesign, Corel
Draw) се разглежда и таксува като подготвяне на реклама от редакцията.
За контакти
София Панайотова
amo@dmt-product.com
t. 02 97 124 36, 97 330 36
f. 02 97 120 15
http://www.amo-society.org
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