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Представяне и екип

„Ф

илтър“ е седмичен
вестник за политика,
култура, анализи и стил
на живот. Мотото му неслучайно
е Cogito ergo sum – „Мисля,
следователно съществувам“.
„Филтър“ провокира читателите си
да търсят отговорите на въпроси,
да бъдат будни и любопитни,
да правят взаимовръзки
между процесите в обществото.
Вестникът изследва „малкия“
и „големия“ живот.
Първият брой на „Филтър“
излиза на 4 февруари 2022 г.
Мотото Cogito ergo sum води
редакционната политика в търсене
на различните и интелигентни
гледни точки, които ни
провокират да се замислим.
Вестник „Филтър“ излиза
и в платен електронен вариант.

Постоянни рубрики
Държавата – всичко най-интересно от
това, което се случва около нас – видимо
и често невидимо.

Автори

Агора – мястото за коментари, анализи и
мнения. В търсене на житейските посоки.
Запазена маса – за специални гости,
с които споделяме всичко,
включително храната.
100 въпроса – към личности, които
оставят следа във времето, но се
разкриват докрай само пред нас.
Робинзон – секция за преживявания,
емоции, свежи лица и идеи. Пътуване към
себе си. Островът, който съществува.
Музи – малко култура за никого
не е излишна, а „Филтър“ е вестникът,
който, както се полага, отделя най-много
място за хората на духа
във времето на бездуховност.

Сред екипа ни от автори са
Кристина Патрашкова,
Явор Дачков, Антон Стефанов,
Маргарита Димитрова,
Тончо Краевски, Георги Тошев,
Калин Терзийски, Геновева
Димитрова, Пламен В. Петров,
Албена Атанасова,
Мария Петкова, Ивет Савова,
Стефан Антонов, Теодор Цеков
и много други.

„Филтър” в цифри
Профил на аудиторията

54%

Разпространение

мъже

46% жени
83%

с висше
образование

32%

на мениджърска позиция
или лидери на мнение

43% София
17% Пловдив
9% Варна
7% Бургас
24% в страната

Тираж:
50 000 броя

Рекламна тарифа
Формати

Отстъпки и утежнения

Рекламни визии
Цяла вътрешна страница
Цяла последна страница
1/2 страница 					
1/3 страница					
1/4 страница					

5000
6500
3000
2000
1500

Брандирани страници
Първа страница горе 		
Първа страница долу 		
Последна страница долу		
Вътрешна рубрика горе 		

3500
3000
2500
2000

*Брандиране на първа страница не може да
съдържа лого с над 30% от рекламната визия
** Всички цени са в лева без ДДС

Редакционен календар

Отстъпка за агенции - 20%
Отстъпка за обем - по договаряне
Отстъпки за агенции и обем
не могат да се съчетават.
Утежнения за предизборни
кампании +20% над стандартната
тарифа

Вложки
Вложките се предоставят от
рекламодателите в готов вид.
Цена: 0,35 лв. за брой

Вестник „Филтър“ излиза
веднъж седмично – всяка сряда.
Подаване на рекламни визии:
не по-късно от 5 работни дни преди
излизане на съответния брой.
Подаване на текстово рекламно
съдържание: не по-късно от 4 работни
дни преди излизане на съответния брой.
Филтър Медия Груп
София, ул. „Христо Белчев” 8
0888 33 63 07; 0882 02 64 84

Tехнически изисквания

Брандирана страница

Цяла страница

1/2 Вертикална страница

формат - 260 х 394 мм

1/3 хоризонтална страница

формат - 260 х 131 мм

1/3 вертикална страница

формат - 86 х 394 мм

формат - 127 х 394 мм

1/2 хоризонтална страница

формат - 197 х 260 мм

1/4 хоризонтална страница

формат - 127 х 197 мм

*Рекламните визии се предоставят в готов вид. За информация – 0888 144 922; 0887 899 114; 0888 727 973.
„Филтър“ не носи отговорност за неточности в подадените рекламни визии.

Filternews.bg
Позиция/размер на банера

Billboard
728x90 px

Позиция 1
Megaboard
990x200 px

Banner
300x250 px

Позиция 2
Banner
300x600 px

Wallpaper

Нестандартни
формати
Video, floating,
expandable

Разположение

Среднодневни
импресии

Цена/1000
импресии

(в лв без ДДС)

начална страница

10000

11

всички страници

45000

10

в рубрика

зависи от рубриката

13

начална страница

10000

12

всички страници

45000

11

в рубрика

зависи от рубриката

15

начална страница

10000

11

всички страници

45000

10

в рубрика

зависи от рубриката

13

начална страница

10000

12

всички страници

45000

11

в рубрика

зависи от рубриката

15

начална страница

10000

20

всички страници

45000

18

в рубрика

зависи от рубриката

22

начална страница
всички страници
в рубрика

20% утежнение върху цената
на съответната позиция

Filternews.bg
Megaboard
990x200 px

Banner
300x600 px

Banner
300x250 px

