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Най-силният партньор за вашата рекламна комуникация

Медийна група България

Промоционално предложение за реклама и advertorial 
Достигате до аудитория над 2 500 000

ЛЯТНАТА ВАКАНЦИЯ КЪДЕ?

кои дестинации, региони, места, хотели, комплекси,

ресторанти, клубове си заслужава да бъдат посетени



ЛЯТНАТА ВАКАНЦИЯ КЪДЕ?

кои дестинации, региони, места, хотели, комплекси,
ресторанти, клубове си заслужава да бъдат посетени

Публикувайте своите предложения за пътувания в сайтовете

www.24chasa.bg, www.bgdnes.bg, www.mila.bg, www.168chasa.bg

� и на 21 април 2018 г. в ПРИЛОЖЕНИЕТО ЛЯТНАТА ВАКАНЦИЯ КЪДЕ? във
вестниците 24 часа, България днес, 168 часа и Всичко за семейството за:

� какви изгодни дестинации предлага Вашата туристическа агенция

� какви атракции, развлечения и кулинарни предложения очакват Вашите гости

� промоционални оферти за нощувки, менюта, екскурзии

Сайтът 24chasa.bg е в топ 3
на новинарските сайтове в България
по данни на Gemius – над 1 000 000
уникални посетители на месец.
Сайтът bgdnes.bg е в топ 30
на новинарските сайтове в България
по данни на Gemius - близо 215 000
уникални посетители на месец.
Сайтoвете са отлично оптимизирани
за търсачки и публикациите от
архива излизат първи при търсене в
Google.



РЕКЛАМА във вестник 24 часа и сайта 24chasa.bg

Всички посочени цени са без ДДС.

Предлагаме Ви участие на 21 април 2018 г. в

ПРИЛОЖЕНИЕТО ЛЯТНАТА ВАКАНЦИЯ КЪДЕ? на вестник “24 часа”
с материал, интервю, представяне или реклама на атрактивна цена.............. 0,66 лв./кмм

При публикуване на рекламно каре по-голямо от 1/4 страница получавате
БОНУС – публикуване на текст, представящ дестинация в сайта www.24chasa.bg

ПУБЛИКАЦИИ В “24 ЧАСА ”:
Публикация с размер 100 кмм (83 мм х 50 мм) ..........................66 лв.
Публикация с размер 200 кмм (83 мм х 100 мм) ......................132 лв.
Публикация с размер 1/8 страница (126 мм х 100 мм) ............198 лв.

1/4 страница (126 мм х 197 мм) ................................................390 лв.
БОНУС - качване на ПР материал в сайта www.24chasa.bg

1/3 страница (168 мм х 197 мм) ................................................520 лв.
БОНУС - качване на ПР материал в сайта www.24chasa.bg

1/2 страница (254 мм х 197 мм) ................................................780 лв.
БОНУС - качване на ПР материал в сайта www.24chasa.bg

1 цяла страница (254 мм х 394 мм).........................................1 560 лв.
БОНУС - качване на ПР материал в сайта www.24chasa.bg

* Възможни са различни от посочените размери

ПР материалите ще бъдат качени в рубрика “ПЪТ„ на сайта
www.24chasa.bg, където остават завинаги.

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

Ден на излизане: 21 април 2018 г.
Краен срок за заявки: 19 април 2018 г.



ПАКЕТНА РЕКЛАМА в ЧЕТИРИ ВЕСТНИКА И ЧЕТИРИ САЙТА

Всички посочени цени са без ДДС.

Предлагаме Ви участие в ПРИЛОЖЕНИЕТО ЛЯТНАТА ВАКАНЦИЯ КЪДЕ?

на вестниците 24 часа, България днес, 168 часа и Всичко за семейството
с материал, интервю, представяне или реклама на атрактивна цена........1,20 лв./кмм

При публикуване на рекламно каре по-голямо от 1/4 страница получавате
БОНУС – публикуване на текст, представящ дестинация в сайтовете
www.24chasa.bg, www.bgdnes.bg, www.mila.bg, www.168chasa.bg

ПУБЛИКАЦИИ в четирите весника:
Публикация с размер 100 кмм (2 колони х 50 мм) ........................120 лв.
Публикация с размер 200 кмм (2 колони х 100 мм) ......................240 лв.
Публикация с размер 1/8 страница (3 колони х 100 мм) ..............360 лв.

1/4 страница (3 колони мм х 197 мм) ............................................709 лв.
БОНУС - качване на ПР материал в четирите сайта

1/3 страница (4 колони мм х 197 мм) ............................................946 лв.
БОНУС - качване на ПР материал в четирите сайта

1/2 страница (6 колони мм х 197 мм) .........................................1 418 лв.
БОНУС - качване на ПР материал в четирите сайта

1 цяла страница ............................................................................2 800 лв.
за 24 часа и България днес - (254 мм х 394 мм), за 168 часа и Всичко за семейството – (250 мм х 370 мм)
БОНУС - качване на ПР материал в четирите сайта

* Възможни са различни от посочените размери

ПР материалите ще бъдат качени в рубрика “ПЪТ” на сайтовете, където остават завинаги.

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

Ден на излизане: в 24 часа и България днес – на 21 април 2018 г.
в 168 часа и Всичко за семейството – на 26 април 2018 г.

Краен срок за заявки: 19 април 2018 г.



Медийна група България

ПРОМО ЦЕНА за банер в сайтовете при комбинация
с публикация във вестниците

Комбинирана реклама в 24chasa.bg, 
bgdnes.bg и mila.bg с Megaboard банер

Формат: Megaboard (990x200/960x200)
Разположение: вътрешни страници
Период: 7 дни
Таргетиране: Ограничение на показването на рекламата
до 2 пъти на потребител в рамките на 24 часа с цел
достигане максимално широка аудитория
Брой показвания: 110 000
Стойност на предложението: 1 394 лв.
Промо цена: 500 лв.

Цената не включва изработването на рекламен формат(и) .

Всички посочени цени са без ДДС.

Комбинирана реклама в
24chasa.bg и m.24chasa.bg с
банер 300х250

Формат: 300x250
Разположение: всички страници
Форматът закрива сайта при визуализация.
Период: 7 дни
Таргетиране: Ограничение на показването
на рекламата до 1 пъти на потребител в
рамките на 24 часа
Брой показвания: 120 000
Стойност на предложението: 1 560 лв.
Промо цена: 500 лв.

Комбинирана реклама в 24chasa.bg, 
bgdnes.bg и mila.bg с Half page

Формат: 300x600 
Разположение: всички страници
Период: 7 дни
Таргетиране: Ограничение на показването на рекламата
до 2 пъти на потребител в рамките на 24 часа с цел
достигане максимално широка аудитория
Брой показвания: 100 000
Стойност на предложението: 1 367 лв.
Промо цена: 500 лв.

ПРОМО БАНЕР!!!
Може да се възползвате от ПРОМО
ЦЕНАТА за БАНЕР, ако комбинирате
участието си във вестниците
с БАНЕР на сайтовете.


