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Как да се ориентираме в морето от информация за кандидатстване 
във висшите учебни заведения в страната? Приложението ще ориенти-
ра зрелостниците и техните родители за възможностите, предлагани от 
нашите университети. Той събира на едно място справочна информация 
за учебните заведения, дава възможност за отделното им представяне, 
информира младежите за най-търсените специалности на пазара на тру-
да. И още – включва полезна информация за предварителните изпити на 
вузовете в началото на пролетта, както и справка какви подготвителни 
курсове и къде все още се предлагат. И това не е всичко – от приложението 
зрелостниците и техните родители ще научат кога в техния град ще се 
появи кандидат-студентската борса, на която университетите се пред-
ставят по-подробно. В добавка ще бъдат представени и най-популярните 
езиковите курсове и школи.

ТАРИФА ЗА РЕКЛАМА:

ПРИМЕРНИ ФОРМАТИ:

СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ 
НА B.  и  

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

ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 16 февруари 2016

КРАЕН СРОК ЗА ЗАЯВКИ: 11 февруари 2016

 Рекламно каре в „24 часа” и „Труд” 
  1 кмм пълноцветна реклама        0,96 лв./ кмм

 Редакционно представяне (advertorial) в „24 часа” и „Труд” 
  1 кмм редакционно представяне (advertorial)    1,20 лв./кмм

 Рекламно каре в „24 часа” и „Труд” 
  + редакционно представяне в техните сайтове
   1 кмм пълноцветна реклама      1,50 лв./кмм

 Редакционно представяне (advertorial) в „24 часа” и „Труд” 
  + редакционно представяне в техните сайтове
  1 кмм редакционно представяне (advertorial)    1,75 лв./кмм

 Реклама с размер 1/8 страница (296 кмм)    284 лв.

 Реклама с размер 1/8 страница (296 кмм)
  + редакционно представяне в сайтовете    444 лв.

 Реклама с размер 1/4 страница (591 кмм)    567 лв.

 Реклама с размер 1/4 страница (591 кмм)
  + редакционно представяне в сайтовете    887 лв.

Комисион за рекламна агенция: -10%

Цените са без ДДС


