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Относно:
Закупуване на рекламен модул
в книгата на Отец Матей Преображенски
“Защита на Православието”, 03-то издание
Уважаеми настоящи и бъдещи партньори,
Имам удоволствието да Ви представя нашата нова инициатива от
дългосрочния ни проект за популяризиране на видния възрожденец и
просветител Отец Матей Преображенски – издаване на неговата книга
“Защита на Православието”, допълнена с още текстове от негови книги,
както и с литературоведски и историографски текстове за делото и
личността му.
От 2003 г. досега с финансовата помощ на различни институции и
отделни личности изградихме Виртуален музей на Отец Матей,
създадохме
документалния
филм
“Матей
Преображенски
–
съвременникът” (2008), преиздадохме “Защита на Православието” през
2007 г. (тиражът е изчерпан), като преди това нормализирахме текста на
съвремен български език, възстаноихме сувенирния печат на
книжарница “Матей Преображенски”, инициирахме различни срещи и
презентации на книгата и филма както с почитатели на неговата личност,
така и в различни медии. Много от инициативите ни са отбелязани в
http://www.matey.pr-office.org или тук http://pr-office.org/Zashtita.htm
Ще се радваме, ако Вашата фирма стане наш партньор в проекта
като го подкрепи финансово чрез закупуване на рекламен модул на
корицата на книгата или на вътрешна страница. Вижте приложението:
Корица – под заглавието, заедно с името на издателството – зона 01
Цена 1400 лв. за цветна реклама –лого и име на фирмата.
Корица гръб – два модула (които при ваше желание можем да слеем) –
зони 02 и 03 – по 500 лв. единия – за цветна реклама със съдържание по
ваш избор.
Гръбче на книгата – зона 04 - един модул цветен печат за логото и
името на фирмата – 700 лв.

Модули на вътрешни страници:
Трета страница – лого и наименование на фирмата + текст или
рекламно каре по ваш избор – за цялата страница – 500 лв.
Последни страници след съдържанието на книгата – лого и
наименование в черно-бяло + текст – 350 лв. за цяла страница
Включване на логото и името на фирмата в списъкка със
спомоществователи – 50 лв.
Бонуси: Независимо на каква стойност е участието ви,
получавате отлична публичност за подкрепата си на плакатите и
поканите, при представянията на книгата, а също така и на страницата
на издателството безсрочно. За стойност над 350 лв. получавате място
за банер на страницата на Виртуалния музей или възможност за
излъчване
на
рекламен
клип
по
MixVideo
Channel
–
http://www.mixvideo.net за една година.
Фирмата не е регистрирана по ДДС. Издаваме всички първични
счетоводни документи. Заплащането се извършва авансово в лева по
банков път.
Надяваме се на съвместен успех!
07 ноември 2013 г.
Велико Търново
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