
2017

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

 

СПЕЦИАЛНО
ПРИЛОЖЕНИЕ
24 май
Ден на българската просвета 
и култура и на славянската 
писменост

във вестник 
на 23 май 2017 г. 
и рубрика в сайта www.24chasa.bg

Публикациите могат да са под формата  
на поздравително каре, ПР материал 
за постиженията на училището, екипа 
и възпитаниците му, информация за 
кампанията за прием и т.н.

Ден на излизане: 
23 май 2017 г.

Краен срок за заявки: 
17 май 2017 г.

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

Комисион за рекламни агенции – 10 %

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СТРАНИЦИ 
в националните тиражи на вестниците

, ,  и 

с най-големите им тиражи и рубрики в сайтовете
www.24chasa.bg + www.168chasa.bg + www.bgdnes.bg + www.mila.bg

ВСИЧКО ЗА УЧЕНИКА
НА СТРАНИЦИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО ЩЕ НАМЕРИТЕ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА:
•  Как да подготвите детето за първия учебен ден - какво
му е нужно, кои са удобните, здравословни и модерни
дрехи, обувки, раници, аксесоари, спортни принадлеж-
ности
•  Учебните пособия – от къде и кога да ги купим.
• Кои са хитовите джаджи, които децата харесват
•   Обзавеждането на стаята за ученика - как да изберете
правилните бюра, столове, шкафове според възрастта

ТАРИФА ЗА РЕКЛАМА:
 
Рекламно каре в „24 часа”, „168 часа”, „България Днес” и 
„Всичко за семейството”
1 кмм пълноцветна реклама     0,96 лв./кмм 

Редакционно представяне (advertorial) в „24 часа”, 
„168 часа”, „България Днес” и „Всичко за семейството” 
1 кмм редакционно представяне (advertorial)  1,20 лв./кмм 

Рекламно каре в „24 часа”, „168 часа”, „България Днес” и 
„Всичко за семейството”
+ редакционно представяне в четирите сайта 
1 кмм пълноцветна реклама     1,50 лв./кмм
 
Редакционно представяне (advertorial) в „24 часа”, 
„168 часа”, „България Днес” и „Всичко за семейството”
+ редакционно представяне в четирите сайта
1 кмм редакционно представяне (advertorial) 1,75 лв./кмм

ПРОМО БАНЕР!!! Може да комбинирате участието си в че-
тирите вестника с БАНЕР на сайтовете www.24chasa.bg, 
www.168chasa.bg, www.bgdnes.bg, www.mila.bg с размер 300*250 
px, общо 100 000 импресии, за 5 дни + бонус събота и неделя. 

Специална цена: 300 лв.
Цените са без ДДС

ДНИ НА ИЗЛИЗАНЕ: 
„24 часа” и „България днес”       30 август;      13 септември
„Всичко за семейството”    1 септември;  15 септември
„168 часа”     2 септември;  16 септември

КРАЕН СРОК ЗА ЗАЯВКИ:       25 август;        8 септември
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ПРЕДЛАГАМЕ ВИ УЧАСТИЕ В ПРИЛОЖЕНИЕТО на вестник “24 часа” 
с материал, интервю, представяне или реклама на атрактивна цена.

ПУБЛИКАЦИИ В “24 ЧАСА”:

1/4 страница (126мм х 200мм) ........................................................260 лв.
БОНУС - качване на ПР материал в сайта www.24chasa.bg

1/3 страница (168мм х 197мм) ........................................................340 лв.
БОНУС - качване на ПР материал в сайта www.24chasa.bg

1/2 страница (254мм х 200мм) .........................................................510 лв.
БОНУС - качване на ПР материал в сайта www.24chasa.bg

1 цяла страница (254мм х 394мм).................................................1 000 лв.
БОНУС - качване на ПР материал в сайта www.24chasa.bg

Възможни са различни от посочените размери.

ПР материалите, качени в рубриката на сайта www.24chasa.bg 
остават завинаги.

Изготвянето на материала, интервюто или представянето  
може да стане с помощта на нашите журналисти.

Цените са без ДДС.


