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Всички цени са в лева, без ДДС, 
при курс 1 € = 1,95583 лв.

Импресии на ден 1 Уникални  
на ден

Цена за 1000
импресии

Megaboard
990 x 200 px

в избрана рубрика зависи от рубрика 16 лв.

вътрешни страници 330 000 70 000 14 лв.

 728 x 90 px
в избрана рубрика зависи от рубрика 14 лв.

вътрешни страници 330 000 70 000 10 лв.

Half banner
300 x 600 px

първа страница 215 000 50 000 20 лв.

в избрана рубрика зависи от рубрика 18 лв.

всички страници 650 000 100 000 16 лв.

300 x 250 px

първа страница 215 000 50 000 16 лв. 

в избрана рубрика зависи от рубрика 14 лв. 

всички страници 650 000 100 000 12 лв.

Videostitial всички страници 650 000 100 000 33 лв.

In Artical video в статия 60 000 25 лв.

ОписаниеРазмер

Тарифа за реклама в www.24chasa.bg

Нестандартни предложения



Wallpaper

първа страница 215 000 50 000 30 лв. 

в избрана рубрика зависи от рубрика 25 лв.

всички страници 650 000 100 000 22 лв.

Drawbridge всички страници 650 000 100 000 30 лв.

Footer + SideKick всички страници 650 000 100 000 30 лв.

Side Kick всички страници 650 000 100 000 27 лв.

Rollband всички страници 650 000 100 000 24 лв.

Pop Up всички страници 650 000 100 000 24 лв.

Push 300 x 600 px

първа страница 215 000 50 000 24 лв.

в избрана рубрика зависи от рубрика 20 лв.

всички страници 650 000 100 000 18 лв.

Unpush 300 x 600 px

първа страница 215 000 50 000 24 лв.

в избрана рубрика зависи от рубрика 20 лв.

всички страници 650 000 100 000 18 лв.

Push 990 x 200 px
в избрана рубрика зависи от рубрика 20 лв.

вътрешни страници 330 000 70 000 20 лв.

Unpush 990 x 200 px
в избрана рубрика зависи от рубрика 20 лв.

вътрешни страници 330 000 70 000 20 лв.

Synchronized вътрешни страници 330 000 70 000 20 лв.

Footer всички страници 650 000 100 000 18 лв.

Billboard + Toplayer
в избрана рубрика зависи от рубрика 31 лв.

вътрешни страници 330 000 70 000 28 лв.

Всички цени са в лева, без ДДС, 
при курс 1 € = 1,95583 лв.Тарифа за реклама в www.24chasa.bg



Scroll

първа страница 215 000 50 000 18 лв.

в избрана рубрика зависи от рубрика 16 лв.

всички страници 650 000 100 000 14 лв.

Corner всички страници 650 000 100 000 12 лв.

Slide Note всички страници 650 000 100 000 14 лв.

In-text ads вътрешни страници 7 думи за период от 7 дни 70 000 850 лв.

Floating banner По договаряне + 50% 

Expandable banner По договаряне + 50% 

TVC 300 x 250 px (позиция 2 или 3) - видео По договаряне + 25% 

Transparent Video Overlay всички страници 650 000 100 000 35 лв.

Product Placement под статия 250 000 60 000 8 лв.

Не се оскъпява таргетиране по ден, уникален потребител, браузър, операционна система и др.

Всички цени са в лева, без ДДС, 
при курс 1 € = 1,95583 лв.Тарифа за реклама в www.24chasa.bg

1 в почивните дни се реализират 60% от гарантираните дневни импресии



Отстъпки

За натрупани обеми в лева над:

2000 - 5% 8001 - 9% 16001 - 13% 40001 - 18% 80001 - 22%

4000 - 7% 12001 - 11% 20001 - 16% 60001 - 20% 100001 - 24%

Други

За предварително плащане - 4%

Отстъпка за рекламни агенции - 5%

За комбинация с вестник „24 часа“ - 10%

За натрупан обем се считат сумите по заявените рекламни схеми преди начисляване на ДДС и приспадане на всички отстъпки.

Рекламни формати и срокове

Стандартни банери

Файлов размер до 40 kb и формати - jpg, png, gif

Видео банери

Файлов размер до 5 mb

Видео файлът трябва да е във формат mp4, webm, ogg

Контакти

942 20 91 sstoianov@vgb.bg Светослав Стоянов

Всички цени са в лева, без ДДС, 
при курс 1 € = 1,95583 лв.Тарифа за реклама в www.24chasa.bg

Банерите се подават 3 работни дни преди старта на 
кампанията

Най-актулна информация за гарантирани дневни импресии 
и технически изисквания на рекламните формати може да 
намерите на http://www.mgb.bg/Tariffs/Internet/



Цени за ПЛАТЕНИ ПУБЛИКАЦИИ в www.24chasa.bg
ПЛАТЕНИTE ПУБЛИКАЦИИ в www.24chasa.bg работят за изграждане и подобряване на имиджа на продукта  

и рекламодателя чрез покриване на многочислена целева аудитория и професионално формулирани послания.

  ПРЕдИмсТвА:
 • Публикацията е видима завинаги и е в архива на сайта, с което получавате допълнителни предимства при търсене в Google.
 • Публикуване на информацията в посочена от Вас рубрика
 • Възможност за публикация на снимков материал към информацията. 
 • Възможност за поставяне на препратки към други сайтове.

ЦЕНИ по вИдОвЕ ПЛАТЕНИ ПУБЛИКАЦИИ в www.24chasa.bg:
ПУБЛИКУвАНЕ НА ПР в „НАй-чЕТЕНО” зА ПЕРИОд ОТ 24 чАсА*                 850 лв. 
Статията е маркирана като „Advertorial” и остава в архива на сайта, съдържа до 3 връзки към външни сайтове, 
до 3 снимки към статията 

ПУБЛИКУвАНЕ НА ПР в „НАй-чЕТЕНО” зА ПЕРИОд ОТ 24 чАсА*                1 275 лв.
Статията е без маркиране като „Advertorial” и остава в архива на сайта, съдържа до 3 връзки към външни сай-
тове, до 3 снимки към статията 

ПУБЛИКУвАНЕ НА ПР в РУБРИКА*                      500 лв. 
Статията е маркирана като „Advertorial” и остава в архива на сайта,  съдържа до 2 връзки към външни сайтo-
ве, до 3 снимки към статията 

ПУБЛИКУвАНЕ НА ПР в РУБРИКА*                      750 лв. 
Статията е без маркиране като „Advertorial” и остава в архива на сайта, съдържа до 2 връзки към външни сай-
тове, до 3 снимки към статията 

ПУБЛИКУвАНЕ НА ПР в РУБРИКА зА ЕдНА ОТ ПъРвИТЕ ТРИ ПОзИЦИИ в НЕя зА ПЕРИОд ОТ 24 чАсА*                  625 лв. 
Статията е маркирана като „Advertorial” и остава в архива на сайта, 
съдържа до 2 връзки към външни сайтове, до 3 снимки към статията 

ПУБЛИКУвАНЕ НА ПР в РУБРИКА зА ЕдНА ОТ ПъРвИТЕ ТРИ ПОзИЦИИ в НЕя зА ПЕРИОд ОТ 24 чАсА*         938 лв.
Статията е без маркиране като „Advertorial” и остава в архива на сайта, съдържа до 2 връзки към външни сай-
тове, до 3 снимки към статията 

ПУБЛИКУвАНЕ НА ПР зА SEO* - 200 лв. НЕТ (крайна цена без ДДС)

Статията е маркирана като „Advertorial” и остава в архива на сайта, съдържа до 2 връзки към външни сайтове, 
до 3 снимки към статията 
забележка: * в цената не е включено написване на статията

ПУБЛИКУвАНЕ НА АвТОРсКИ ПР       

+ 50% върху цената (в зависимост от избраната опция).

дОПъЛНИТЕЛНА ОПЦИя зА дОсТИгАНЕ НА дОПъЛНИТЕЛЕН РИйч:
споделяне на ПР материала на стената във фейсбук страницата на „24 часа” 
+ 50 % върху цената (в зависимост от избраната опция).
     Цените са без ддс

валидни от май 2017


