
ГОДИШНА  
ЦЕРЕМОНИЯ

„Български фермер” е най-старото и най-авторитетно издание за
агробизнес и модерно земеделие в България. По традиция в края
на всяка година вестникът провежда своята церемония
“Агробизнесмен на България”, съчетана със секторен дебат за
състоянието на българския агро сектор.

Тазгодишната церемония по връчване на годишния приз
„Агробизнесмен на България“ ще се проведе на 29 ноември, сряда, 
в хотел „Маринела”.

Освен голямата награда „Агробизнесмен на България”, ще бъдат
връчени още няколко отличия в следните категории:

 Агроинвеститор
 Агротърговец
 Агроиноватор
 Най-добър износител
 Млад агробизнесмен
 Учен с принос за утвърждаване на българските сортове
 Компания с принос в обучението на кадри за сектора

В деня на събитието вестниците „Български фермер” и  „24 часа”
ще излязат със Специализирано приложение от типа „вестник във
вестника”, наречено „Успелите 2017”. Материалите от него ще
бъдат публикувани в сайтовете на двете издания.

СПЕЦИАЛИЗИРАНО  
ПРИЛОЖЕНИЕ  2017



На 24
ноември
връчваме
отличимта

■ Още на стр. VI

Специално
звено ще

стимулира
износа

Интервю с министър
Десислава Танева
■ На стр. II и III

Как да
прецените

от ком
култура ще
ъпечелите

■ На стр. XXII

Годиното но
земеделските

рекорде

И
сторически връх за
добива от пшеница -
с това ще бъде за-

помнена 2016 година.
Средният добив е 494 кг
от декар и въобще не ста-
ва дума за най-висока ре-
колта през последните
години, както често пъти
се величаят резултатите,
а наистина за рекорд в ця-
лата позната статистика
на българското селско-
стопанско производство.

Като прибавим ръсто-
вете при царевицата,
слънчогледа, гроздето,
малините, ягодите, кай-
сиите, тиквите, розите,
годинта се оказва богата

За земеделски рекорд
може да се смята и фак-
тът, че през тази година
няма оплаквания от за-
бавени плащания за под-
помагане на фермерите.
Субсидиите се дават в
срок. За първи път има
възможност да бъдат
преведени около 600
млн. лв. преки плащания
по сметките на над 61 000
зърнопроизводители
още за Коледа. Значи-
телно подпомагане по-
лучават и животновъди-
те - до края на годината
сумата ще стане общо
около 230 млн. лева.
■ На IV-а и V-а стр.

Реколтата е
незапомнено

богата, парите за
подпомагане ъе
плащат навреме

за земеделците. И не е са-
мо това - увеличават се
животните. Логичното
следствие е, че се отчита
по-високо производство
на мляко и млечни про-
дукти, на месо и месни
продукти. Българската
продукция задоволява
по-голямата част от по-
треблението.

Недко Митев е
Агробизнеъмен
на Българим

С повече от 20-годишен опит в
земеделието и животновъдството
Недко Митев, собственик
на “Недко Недков - Овчарово”,
създаде край Добрич едно от
най-стабилно развиващите се
стопанства в страната.

■ На стр. VII

В приложението ще представим успехите Ви през 2017 г.
• с директна реклама
• с представяне на компанията и дейността й в текст
Още в приложението:
• Българската  официална позиция за новата Обща селскостопанска 
политика на ЕС след 2020 г.
•  Прогнози за развитието на сектора за 2018 г.
• Подробности за предстоящите приеми по мерките от Програмата за 
развитие на селските райони.
• Информация за представянето на България като съдомакин на Зелената 
седмица в Берлин.    

ПРЕДЛАГАМЕ вИ ПАРтНьОРСтвО  
в церемонията и приложението,  
краен срок за заявки - 20 ноември (понеделник).

ПАРТНЬОРСКИ ПАКЕТИ
1. ЗЛАтЕН ПАКЕт: 7 000 лв. без ДДС
Срещу финансовия си ангажимент партньорът получава:
• Брандиране на всички публикации и материали, свързани  
със събитието (В партньорство с …);
• Участие в събитието и възможност за презентиране  
на продукти пред целия бизнес;
• Възможност за поставяне на ваши рекламни материали  
в залата или пред нея (фикс банери, ролбанери, брошури);
• Излъчване на рекламен клип по време на дискусията;
• Възможност за поставяне на ваш щанд пред залата,  
на който да презентирате ваши продукти и услуги;
• Възможност за връчване на награда в рамките на церемонията;
• Изтъкване на приноса на партньора във всеки текст за инициативата;
• Изготвяне и публикуване на 2 страници (реклама, интервю или 
адверториал) в специализираното приложение „Успелите 2017”, 
което ще излезе едновременно във вестниците „24 часа” и „Български 
фермер” в деня на събитието.
БОНУС: 1 страница допълнително (реклама или ПР) в „Български 
фермер”, която можете да ползвате без ограничение във времето.

2. СРЕБъРЕН ПАКЕт: 5 000 без ДДС
Срещу финансовия си ангажимент партньорът получава:
• Брандиране на всички публикации и материали, свързани  
със събитието (Със съдействието на …)
• Възможност за поставяне на рекламни материали в залата или пред нея 
(фикс банери, ролбанери, брошури)
• Излъчване на рекламен клип по време на дискусията
• Възможност за поставяне на ваш щанд пред залата, на който
да презентирате ваши продукти и услуги;
• Изтъкване на приноса на спонсора във всеки текст за
инициативата, публикуван от в. „24 часа“ и www.24chasa.bg
• Изготвяне и публикуване на 1 страница в специализираното 
приложение „Успелите 2017”, което ще излезе едновременно във 
вестниците „24 часа” и „Български фермер” в деня на събитието.



3. БРОНЗОв ПАКЕт: 3 000 без ДДС
Срещу финансовия си ангажимент партньорът получава:
•  Брандиране на всички публикации и материали, свързани  
със събитието (Със съдействието на …)
• Възможност за поставяне на рекламни материали в залата
или пред нея (фикс банери, ролбанери, брошури)
• Изготвяне и публикуване на ½ страница в специализираното 
приложение „Успелите 2017”, което ще излезе едновременно 
във вестниците „24 часа” и „Български фермер” в деня на събитието;
• Възможност за поставяне на ваш щанд пред залата, на който
да презентирате ваши продукти и услуги. 

УСлОвИя И цЕНИ  
за участие само в специализираното приложение
във вестниците „Български фермер” и „24 часа” 

тАРИФА ЗА РЕКЛАМНИ ИЛИ ПР ПУБЛИКАЦИИ
едновременно в „24 часа” и „Български фермер.......................1,00 лв./кмм

ПУБЛИКАЦИИ в „24 ЧАСА” И “БъЛГАРСКИ ФЕРМЕР”:

1/4 страница в двата вестника(126 мм х 200 мм)..........................600 лв.
БОНУС - качване на ПР материал в сайтовете 24chasa.bg и bgfermer.bg

1/3 страница в двата вестника (168 мм х 197 мм) .........................788 лв.
БОНУС - качване на ПР материал в сайтовете 24chasa.bg и bgfermer.bg

1/2 страница в двата вестника (254 мм х 200 мм).......................1200 лв.
БОНУС - качване на ПР материал в сайтовете 24chasa.bg и bgfermer.bg

1 цяла страница в двата вестника (254 мм х 394 мм)................ 2 364 лв.
БОНУС - качване на ПР материал в сайтовете 24chasa.bg и bgfermer.bg

* Възможни са различни от посочените размери

ПРЕдлАгАмЕ вИ И възмОжНОСТ  
на 29 ноември да участвате само със собствен 
рекламен щанд във фоайето пред залата  
за събитието в хотел „маринела”  
срещу сумата от 200 лв.
Цените са без ДДС

КОНТАКТИ
За партньорски пакети - церемония и приложение:

Иван Михалев, Търговски директор на МГБ
тел. 0899 905 220, ivan.mihalev@gmail.com

За участие само в специализираното приложение 
и заявка за рекламен щанд:

02/ 942 2152, 942 2154
bodimitrova@vgb.bg, epetrova@vgb.bg

02/ 942 2146, 942 2147, 942 2261
psurdjiyska@vgb.bg, bdimova@vgb.bg, divanova@vgb.bg

Ширина на колоните

1 колона - 40 мм 2 колони - 83 мм 3 колони - 126 мм 4 колони - 168 мм 5 колони - 211 мм 6 колони - 254 мм

2017


