
Медийна група България Холдинг
Тарифа 20132018

СПЕЦИАЛНИ ЦЕНИ ЗА РЕКЛАМА
в „24 часа ” и сайта www.24chasa.bg: ..............................0,30 лв./кмм
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)

ПРИМЕРНИ РАЗМЕРИ:

 Публикация с размер 100 кмм (83 мм х 50 мм) ..........................................30 лв.

 Публикация с размер 200 кмм (83 мм х 100 мм) ........................................60 лв.

 Публикация с размер 1/8 страница (126 мм х 100 мм) ...............................90 лв.

 Публикация с размер 1/4 страница (126 мм х 200 мм)

+ качването на ПР материал в сайта......................................................................180 лв.

 Публикация с размер 1/2 страница (254 мм х 200 мм)

+ качването на ПР материал в сайта......................................................................360 лв.

 Публикация с размер 1 цяла страница (254 мм х 394 мм)

+ качването на ПР материал в сайта......................................................................709 лв.

* Възможни са различни от посочените размери.

ПРОМО БАНЕР!!! Може да комбинирате участието си във вестник „24 часа” 
с БАНЕР на сайта www.24chasa.bg с размер 300*250 px, 100 000 импресии,  
за 5 дни + бонус събота и неделя. 
Специална цена: 300 лв.

 

СПЕЦИАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПОДАРЪЦИ зА 
СВ. ВАЛЕНТИН
във вестник „24 часа” и на сайта www.24chasa.bg

Вашето послание ще достигне до аудитория над 500 000

Всеки ден от 1 до 14 февруари 2018 г.  
може да публикувате своите предложения за подаръци:

• Бижута • Техника • Шоколадови Валентинки • Часовници  
• Козметика • Аксесоари • Телефони • Парфюми •

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