
Специализирани страници 

ЕВРО 2016  в  и 
с най-големите им тиражи и рубрики  
в сайтовете www.24chasa.bg + www.bgdnes.bg

На 10 юни 2016 г. ще се открие едно от най-значимите спортни събития  
за годината – Европейското първенство по футбол.

На страниците, посветени на ЕВРО 2016,  
нашите читатели ще намерят изчерпателна информация за:

 Програмата на първенството
 Отборите участници
 Групите,
 Стадионите
 Полезна и любопитна информация, съпътстваща събитието

Дати На излизаНЕ: 9 юНи 2016 г.

КраЕН сроК за поръчКи: 6 юНи 2016 г.

тариФа за пУБлиКаЦии в “24 часа” и “БълГариЯ ДНЕс”:

рекламно каре в “24 часа” и “България Днес”........................................................................0,66 лв./кмм

редакционно представяне (advertorial) в“24 часа” и “България Днес”............................0,84 лв./кмм

рекламно каре в “24 часа” и “България Днес”
+ редакционно представяне в двата сайта ..............................................................................1,04 лв./кмм

редакционно представяне (advertorial) в“24 часа” и “България Днес”
+ редакционно представяне в двата сайта...............................................................................1,20 лв./кмм

приМЕрНи ФорМати за пУБлиКаЦиЯ в двата ВЕстНиКа:

Цена за половин страница реклама
в „24 часа” и „България Днес”                                                                                                             780,12 лв.

Цена за половин страница advertorial
в „24 часа” и „България Днес”                                                                                                             992,88 лв.

Цена за цяла страница рекламав „24 часа” и „България Днес” 
 + редакционно представяне в двата сайта                                                                              2 458,56 лв.

Цена за цяла страница advertorialв „24 часа” и „България Днес”   
+ редакционно представяне в двата сайта                                                                                2 836,80 лв.

*Информационното представяне може да бъде: PR материал (advertorial), представяне на новите 
продукти на компанията, история, успешни практики, развитие, пазарни позиции, интервю с лице/
управител или представител на компанията със снимка и кратко CV или PR, изготвено с помощта 
на нашите екипи

проМо БаНЕр!!!
Може да комбинирате участието си във вестниците „24 часа” и „България днес” с БАНЕР 300*250 
px на сайтовете www.24chasa.bg и www.bgdnes.bg - 100 000 импресии, за 5 дни + бонус импресии в 
събота и неделя.
специална цена: 300 лв.

Цените са без ДДс

Комисиона за рекламна агенция: 10 %

 2016

1 колона - 40 мм 2 колони - 83 мм 3 колони - 126 мм 4 колони - 168 мм 5 колони - 211 мм 6 колони - 254 мм

 Ширина на колоните на вестниците


