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 Ширина на колоните на вестниците

2016

Специализирани Страници

в , ,  и 

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

СиГУрнОСт и ОХрана
Станете част от специалната ни оферта и публикувайте реклами и материали за:
 • Фирмата и нейната дейност, служителите, клиентите, обектите и др. 
 • Интервю със собственика или управителя на фирмата по основната тема на 
приложението или други въпроси.
 • Репортаж за някоя от дейностите – например подготовката на служителите, 
изискванията към тях за физическа форма, боравене с оръжие и т.н. 
 • Представяне на уникални методи на работа или системи, с които работи 
фирмата.
 • Любопитни случаи от практиката, с които фирмата е добила популярност и  
авторитет.

ТАРИФА ЗА РЕКЛАМА:
в „24 часа”, „168 часа”, „България Днес” и „Всичко за семейството”

Публикуване на реклама (или информационно представяне)    
    1,20 лв./кмм

Публикуване на реклама (или информационно представяне) 
+ допълнително информационно представяне в сайтовете
www.24chasa.bg + www.168chasa.bg + www.bgdnes.bg + www.mila.bg   
    1,50 лв./кмм

*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”, “168 часа”, “България 
днес” и “Всичко за семейството” с БАНЕР на сайтовете www.24chasa. bg + 
www.168chasa.bg + www.bgdnes.bg + www.mila.bg с размер 300*250 px, 150 000 
импресии, за 5 дни + бонус събота и неделя.

Специална цена: 150 лв.
ПРИМЕРНИ ФОРМАТИ ЗА ПУБЛИКАЦИЯ:

• Реклама или информационно представяне на 1/8 страница: 
  300 кмм ............................................................................................360 лв.

• Реклама или информационно представяне на 1/4 страница: 
  600 кмм ............................................................................................720 лв.

• Реклама на 1/4 страница + представяне в сайтовете: 
  600 кмм .............................................................................................900 лв.

• Реклама на 1/2 страница + представяне в сайтовете: 
  1 182 кмм ........................................................................................1 773 лв.

Цените са без ДДС

ДЕН НА ИЗЛИЗАНЕ: 12 март 2016 г. - „24 часа” и „България днес”
                                    17 март 2016 г. - „Всичко за семейството”
                                    18 март 2016 г. - „168 часа”

КРАЕН СРОК ЗА ПОРЪЧКИ: 10 март 2016 г.


