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ОФЕРТА
за работа с търговски представители и дистрибутори от цялата страна
Уважаеми госпожи и господа,
Фирма “Персонал Консулт - Г. Попов” вече 24 години се е специализирала в
издаването на списания, книги и в организирането на семинари по актуални проблеми на
счетоводството, данъци, социално, пенсионно, здравно осигуряване, трудово право,
човешки ресурси, обществени поръчки и т.н.
Нашите изданието, за които абонираме целогодишно, е списанието „Човешки
ресурси”.
Имаме удоволствието да представим на Вашето внимание специална оферта:
1. Да набирате абонати за списание- „Човешки ресурси”
За направени абонаменти хонорарът е 30 лв.
2. Да набирате участници в събития и туристически пакети, организирани в
страната и чужбина.
Хонорарите са следните:
За събития и туристически пакети в страната - 30 лв. за еднодневно; 35 лв. за
двудневно и 45 лв. за тридневно.
- За събития и туристически пакети в чужбина комисионната е 50 лв.
Обърнете внимание, че за 25 години с нас са пътували стотици колеги до страни
като: Франция, Италия, Германия, Испания, Бразилия, Сингапур, Малайзия, Мексико,
САЩ, Тунис, Израел, Египет, Русия, Швеция, Швейцария, Финландия, Турция, Кипър,
Гърция и т.н.
Комисионните за семинари се получават САМО след набиране на посочения в
листовката необходим минимум клиенти и СЛЕД ПРОВЕЖДАНЕ НА
СЪОТВЕТНОТО СЪБИТИЕ !
3. За публикуване на реклама в списание „Човешки ресурси”:
Цени за реклами
в списание „Човешки ресурси”
КОРИЦИ (цветност 4+4)
Първа корица ...................................... 1800 лв.
Втора .................................................... 1400 лв.
Трета..................................................... 1200 лв.
Четвърта .............................................. 1600 лв.
Фирмено лого на първа корица ............ 500 лв.

Вътрешни страници (цветност 4+4)
Цяла страница (наборно поле 178х253 мм)* .. 1000 лв.
1/2 страница (178х127 мм)* ...............................550 лв.
1/3 страница (178х84 мм)* .................................380 лв.
1/4 страница (178х63 мм)* .................................280 лв.
Две съседни вътрешни страници. ................... 1500 лв.
Вложки в тиража на списанието .....................2 лв./бр.
Малки обяви
(текст и илюстрации до 50 см2) ....................20 лв./бр.
Обяви за работа
(текст и илюстрации до 50 см2) ....................10 лв. бр.
За фиксирано място по желание на клиента
допълнително 20 на сто към основната цена
Цял обрязан формат: 205 х 285 мм (необрязан формат 210х295 мм).
* Посочените размери са ориентировъчни.
Цените са без ДДС.

За реклама чрез PR – публикации, презентации и др., стойността на рекламата се
договаря за всеки конкретен случай.
Хонорарът е 30 % от договорената и заплатена цена.
Забележка: За целогодишна реклама цената е по договореност!
Фирмите могат да рекламират и по време на организираните от нас национални
конференции, колоквиуми, курсове, семинари. На тях могат да присъстват представители,
които да рекламират чрез експозе пред аудиторията, чрез раздаване на рекламни материали,
демонстрация на софтуерни продукти и т.н.
Цена по договореност в зависимост от мащаба на мероприятието /от 100 до 300
лв./.
Хонорарът е 30%. Всички предложени цени подлежат на договаряне.
ВАЖНО: С лицето, поело ангажимент за работи като дистрибутор, се сключва
граждански договор!
Забележка: Търговският представител/ дистрибуторът носи пълна материална
и финансова отговорност за точността и верността на заявеното. След предаване на
заявката, фирмата пуска фактура и сумата се превежда по банков път.
Формата за получаване на получаване на хонорари – по договореност.
С пожелание за успешно сътрудничество:
Управител:
Акад. д-р Г. Попов

