
Две безплатни обяви годишно в рубриката Козметици: Тър-

сят/Предлагат на сайта на АКБ с 10 анонса към социалните 

мрежи Фейсбук и Инстаграм, плюс специализираните групи за 

козметици.

Всички останали обяви:

10 анонса месечно в социалните мрежи Фейсбук и Инстаграм, плюс 
специализираните групи за козметици. 50 лв.

ВНИМАНИЕ! Публикациите ви остават на сайта на АКБ, докато вие не ни 

информирате, че трябва да премахнем обявите ви, поради факта, че вече 

не са актуални. Всяко допълнително месечно анонсиране (10 бр.) на обявата 

в социалните мрежи е на цена 60 лв.

ЗА КОЗМЕТИЦИ, ЧЛЕНОВЕ НА АКБ:3

Всяка обява в рубриката Козметици: Търсят/Предлагат на сайта на 
АКБ с 10 анонса към социалните мрежи Фейсбук и Инстаграм, плюс 
специализираните групи за козметици. 

80 лв.

ВНИМАНИЕ! Публикациите ви остават на сайта на АКБ, докато вие не ни 

информирате, че трябва да премахнем обявите ви, поради факта, че вече 

не са актуални. Всяко допълнително месечно анонсиране (10 бр.) на обявата 

в социалните мрежи е на цена 100 лв.

ЗА КОЗМЕТИЦИ, КОИТО НЕ СА ЧЛЕНОВЕ НА АКБ:4

Вашият избор за развитие!

УВАЖАЕМИ ПАРТНЬОРИ и КОЗМЕТИЦИ,
Предлагаме на вашето внимание специална оферта за публикации на сайта на АКБ и анонсирането им в 

социалните мрежи Фейсбук и Инстаграм. Разполагаме със сериозна база от реални членове и последователи на 
групите ни в социалните мрежи и ви гарантираме достигане до максимален брой козметици.

0882 386 166 Кристина Соколова l 0879 036 761 Поли Манолова l  e-mail: akb_office@abb-bg.euЗа контакти:

Специална оферта

ДВЕ БЕЗПЛАТНИ ПУБЛИКАЦИИ ГОДИШНО. ВСЯКА ДРУГА 

ПУБЛИКАЦИЯ СЕ ЗАПЛАЩА КАКТО СЛЕДВА:

Представяне на изцяло готов материал, придружен от 
съответните снимки

100 лв.

Интервю с представител на фирмата, управител или 
собственик, международен трейнър или друго лице по ваша 
преценка, заедно със снимков материал, предоставен от Вас

130 лв.

Интервю с представител на фирмата, управител или 
собственик, международен трейнър или друго лице по ваша 
преценка, заедно със снимков материал от наша страна

160 лв.

Представяне на нов продукт или продуктова линия с 
предоставяне от вас на готов материал плюс снимки

80 лв.

Представяне на нова терапия или апарат с предоставяне от 
вас на готов материал и снимки

100 лв.

ВНИМАНИЕ! Публикациите ви остават на сайта на АКБ, докато вие не ни 

информирате, че трябва да премахнем обявите ви, поради факта, че вече 

не са актуални. Всяко допълнително месечно анонсиране (10 бр.) на обявата 

в социалните мрежи е на цена 90 лв.

ЗА ФИРМИ АСОЦИИРАНИ ЧЛЕНОВЕ НА АКБ1
Представяне на изцяло готов материал, придружен от 
съответните снимки

160 лв.

Интервю с представител на фирмата, управител или 
собственик, международен трейнър или друго лице по ваша 
преценка, заедно със снимков материал, предоставен от Вас

190 лв.

Интервю с представител на фирмата, управител или 
собственик, международен трейнър или друго лице по ваша 
преценка, заедно със снимков материал от наша страна

220 лв.

Представяне на нов продукт или продуктова линия с 
предоставяне от вас на готов материал плюс снимки

110 лв.

Представяне на нова терапия или апарат с предоставяне от 
вас на готов материал и снимки

140 лв.

ВНИМАНИЕ! Публикациите ви остават на сайта на АКБ, докато вие не ни 

информирате, че трябва да премахнем обявите ви, поради факта, че вече 

не са актуални. Всяко допълнително месечно анонсиране (10 бр.) на обявата 

в социалните мрежи е на цена 120 лв.

ЗА ФИРМИ, КОИТО НЕ СА АСОЦИИРАНИ ЧЛЕНОВЕ НА АКБ:2


