London Festival of Bulgarian Culture
www.lfbc.eu

ADVERTISING RATES
Advertising in LFBC brochures

Advertising Dimensions - brochures
Full Page A4 (height x width)
Type Area: 240mm x 188mm

Half Page Portrait A4 (height x width)
Official programme luxury item - 1000 copies A4
Concert programmes - 5000 copies A5
Flyers – 10000 copies (free logo inclusion)

Half Page Landscape A4 (height x width)
Type Area: 118mm x 188mm

Full Page Full Colour
Front inside Cover Position
Back inside Cover Position
Back cover Position
Inside cover Position

Type Area: 240mm x 92mm

£1200
£1200
£1400
£1000

Quarter Page A4 (height x width)
Type Area: 118mm x 92mm

Artwork - brochures
Half Page Full Colour
Inside

£500

DIGITAL ARTWORK
Formats accepted: PDF, TIFF EPS and JPG,
Designed to the correct size.
Only CMYK artwork must be supplied.
Resolution: Mono/Colour min 300 dpi @ artwork size
Fonts: All fonts must be embedded.

Quarter Page Full Colour
Inside

£300

Please supply artwork on CD (PC or Mac format)
with laser proof or by email.

NON-DIGITAL ARTWORK

Advertising on LFBC website and leaflets
Inclusion of a logo is FREE for our advertisers.
Monthly traffic on website – 7 000 – 10 000.
Printed leaflets are 10 000 copies.

Hiring an advertising stand at a venue
There is a space in the lobby available for hiring an advertising
stand at Cadogan Hall, St James’s Piccadilly (SJP), St John’s
Smith Square (SJSS), and other venues in central London.
Stand hire 1 event
Stand hire 3 events
Stand hire all events*

£400
£800
£2000

*Limitations and exclusions may apply for events at the LFBC which
are promoted through partnering organisations or external promoters.

Laser and bromide
must be solid black on a white background.
Please email artwork to info@lfbc.eu – indicating
the desired advert position and the name of your company in
the subject. A member of the Production team
will then respond with a confirmation or instructions
on how to amend the advert. You can also call
us on 0208 99 21 327 for advice.

To Advertise:
Call Ivo Stankov on 00 44 208 99 21 327
or email at info@lfbc.eu

CLASSICAL CONCERTS PRODUCTIONS LTD. IS A LIMITED COMPANY REGISTERED IN
ENGLAND AND WALES, WITH NUMBER 06510807.

РЕКЛАМНИ ЦЕНИ
Рекламиране в брошурите на ЛФБК

Рекламни параметри - брошури

Официална луксозна брошура – тираж 1000 копия, размер А4
Концертни програми – тираж 5000 копия, размер А5

Цяла страница А4 (височина x ширина)

Цяла страницa цветна

Половин страница вертикална А4

Корица вътрешна предна
Корица вътрешна задна
Корица външна задна
Страница цветна вътрешна

1200 GBP
1200 GBP
1400 GBP
1000 GBP

(височина x ширина)
Големина на рекламка: 240mm x 92mm

Половин страница хоризонтална А4
(височина x ширина)
Големина на рекламка: 118mm x 188mm

Половин страница цветна
Вътрешна

Големина на рекламка: 240mm x 188mm

£500 GBP

Една четвърт страница А4 (височина x ширина)
Големина на рекламка: 118mm x 92mm

Дизайн на брошура

Една четвърт страница цветна
Вътрешна

£300 GBP

Рекламиране на уеб страницата на
ЛФБК и на лифлети
Лого на страницата на ЛФБК и на лифлети (10 000 броя) се
публикува безплатно за всички наши рекламодатели.
Посещения на страницата – 7 000 -10 000 на месец.

Взимане под наем на рекламен щанд
Рекламни щандове в залите Cadogan Hall, St. James’s Piccadilly
(SJP), St. John’s Smith Square (SJSS), и други зали в централен
Лондон.
Рекламен щанд – един концерт
Рекламен щанд – три концерта
Щанд на всички събития*

400 GBP
800 GBP
2000 GBP

*Офертата важи само за събития организирани от ЛФБК, и не
гарантира включването и в събития организирани от
партньорски организации или външни промотъри.

Дигитален дизайн
Формат на приемане: PDF, TIFF EPS, и JPG,
изработен до определения размер.
Приема се само дизайн подготвен за печат - CMYK.
Резолюция: Mono/Colour min 300 dpi @ големина на
рекламка.
Fonts: All fonts must be embedded.

Изпратете рекламния дизайн на CD (PC или Mac format), или
по емайл на info@lfbc.eu – като посочите желаната рекламна
позиция и името на Вашата компания в заглавието на емейла.
Нашият екип ще се свърже с Вас с потвърждение на заявката Ви
и по-нататъчни инструкции.
За телефонна връзка - 0044 208 99 21 327.

За рекламиране и връзка:
Иво Станков - Тел: 00 44 208 99 21 327
или имейл: info@lfbc.eu

