
 МЕДИЙНА ГРУПА e-mail: Управител: Тел.: Банкови координати ВГБ ООД: 
БЪЛГАРИЯ - ХОЛДИНГ ООД office_gocheva@mgb.bg Венелина Гочева +359 2 942 25 00 Банка ДСК 
ул. Св. Св. Кирил и Методий 84    IBAN: BG84STSA93000023691895 - лева 
1202 София     
Булстат 121135162    BIC: STSABGSF 
ДДС. № BG121135162 

 
 
 

 

 

 

 

„Медийна група България” е най-голямата издателска компания в страната. Портфолиото ни 

включва най-влиятелния всекидневник в България – „24 часа”, високотиражния „България 

днес”, седмични издания, сред които „168 часа”, „Всичко за семейство”, „Български 

фермер”, „Клуб 100” и др.  

Електронното издание на вестник „24 часа” е сред водещите новинарски сайтове в интернет.  

Разнообразието от продукти, които предлагаме, гарантира достъп до всички целеви 

аудитории и социалноикономически групи.  

 

 

 

По случай ДЕНЯ на МЕТАЛУРГА на 05.11.2017 г. вестник „24 часа" ще издаде специално 

приложение, посветено на празника.  

 

 

Предоставяме Ви място за медийно отразяване на дейността на Вашата фирма, както и 

възможността да поздравите своите служители с професионалния им празник. 

 

Публикациите на специалните страници във вестник “24 часа” могат да бъдат под формата 

на: 

• Реклама 

или 

• Интервю с лице/управител на фирмата 

• Фирмен профил – мисия, продукти и услуги, пазари и пазарен дял, позициониране, 

бизнес, резултати, структура на капитала и т.н. 

• Материал за възможности и перспективи за развитие на компанията и бъдещи продукти. 

• Поздравително каре и др. 

 

Можете да подадете готови текстове или готова реклама. Ако нямате, нашите журналисти 

ще подготвят материала или интервюто, а рекламата ще бъде направена от рекламните ни 

специалисти – всичко абсолютно безплатно. Преди публикуване крайната визия ще бъде 

одобрена от вас. 

 

Вашето послание ще достигне до аудитория над 650 000. 

 

Предлагаме специални цени за публикации и сме убедени, че материалите ще бъдат 

изключително полезни, както за компанията ви, така и за многобройните ни читатели. 
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СПЕЦИАЛНИ СТРАНИЦИ 

ДЕН НА МЕТАЛУРГА 

на 5 ноември 2017 г. 

в „24 часа” и сайта www.24chasa.bg 
 

СПЕЦИАЛНА ЦЕНА................................................................................0,64 лв./кмм 

 

ПУБЛИКАЦИИ В “24 ЧАСА”: 

При публикуване на рекламно каре по-голямо от 1/4 страница получавате 

БОНУС – публикуване на ПР материал в сайта (до 1500 знака и 2 снимки) 

 

• Размер колкото визитна картичка 

100 кмм (широчина 83 мм х височина 50 мм).......................................................................64 лв. 

 

• Размер колкото две визитни картички 

200 кмм (широчина 83 мм х височина 100 мм)...................................................................128 лв. 

 

• Размер 1/8 вестникарска страница 

300 кмм (широчина 126 мм х 100 мм) .................................................................................192 лв. 

 

• Размер 1/4 вестникарска страница 

600 кмм (широчина 126 мм х височина 200 мм) 

+ качването на ПР материал в сайта.....................................................................................384 лв. 

 

• Размер 1/2 вестникарска страница 

1182 кмм (широчина 254 мм х височина 197 мм) 

+ качването на ПР материал в сайта.....................................................................................756 лв. 

 

• Размер една цяла вестникарска страница 

2364 кмм (широчина 254 мм х височина 394 мм) 

+ качването на ПР материал в сайта..................................................................................1 513 лв. 

 

Възможни са всякакви други размери, според визията на рекламата. 

 

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

 

Всички посочени цени са без ДДС. 

 

Краен срок за заявки: 1 ноември 2017 г. 

 

 


