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 Ширина на колоните на вестниците

10 ДНИ, ПОСВЕТЕНИ НА 
МЕБЕЛИТЕ

14 – 23 април 2016 г.
в www.24chasa.bg - рубрика ИДЕАЛЕН ДОМ

+
СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
във вестник  на 16 април

+
Промо цена за реклама в 
От 19 до 23 април 2016 г. в Интер Експо Център ще се проведат изложенията:
• ТЕХНОМЕБЕЛ: за модерните технологии и техники за обработка на 
дървесина и производство на мебели, разнообразни материали, обков, 
аксесоари, продукти на съвременната химия за повърхностна обработка на 
дървесина
• СВЕТЪТ НА МЕБЕЛИТЕ: за новите тенденции в интериорното обзавеждане 
и мебелния дизайн.

На специализираните страници 10 ДНИ, ПОСВЕТЕНИ НА МЕБЕЛИТЕ
във вестник  “24 часа” ще намерите редакционна информация, посветена на 
гореописаните събития, както и за участниците в тях.

ПАКЕТНА ЦЕНА ЗА РЕКЛАМА
КОМБИНИРАЙТЕ РЕКЛАМА ВЪВ ВЕСТНИК + СПИСАНИЕ + САЙТОВЕ

 ВЕСТНИК 
На 16 април редакцията на вестник „24 часа” ще издаде специално 
приложение 10 ДНИ, ПОСВЕТЕНИ НА МЕБЕЛИТЕ.
ПРОМО ЦЕНА: Рекламно каре в „24 часа” - 0,63 лв./кмм

 СПИСАНИЕ 

ПРОМО ЦЕНА за реклама в броя на 4 април 2016 г.:
1 цяла дясна страница  370 лв.

 САЙТОВЕ
   ПуБЛИКуВАЙТЕ своя ПР или банер в периода 14-23 април 2016 г.
   ПР ПуБЛИКАЦИя (advertorial) в сайта www.24chasa.bg - рубрика 
ИДЕАЛЕН ДОМ         80 лв.

Позициониране на материла в НАЙ-ЧЕТЕНИ 380 лв./за 1 ден
 ПРОМО БАНЕР за 3 дни на www.24chasa.bg  

Може да комбинирате участието си в “24 часа” и “Идеален дом” с 
БАНЕР на сайта www.24chasa.bg с размер 300*250 px, позициониран 
на всички вътрешни страници, 50 000 импресии с включен бонус 
(платени 40 000, бонус: 10 000), за 3 дни (по Ваш избор)
                    Специална цена: 230 лв.
 ПРОМО БАНЕР за 5 дни на www.24chasa.bg и www.mila.bg

Може да комбинирате участието си в “24 часа” и “Идеален дом” 
с БАНЕР на сайтовете www.24chasa.bg и www.mila.bg с размер 
300*250 px, позициониран на всички страници, 108 000 импресии с 
включен бонус (платени 90 000, бонус: 18 000), за 5 дни (по Ваш избор)
+ 
Допълнителен бонус 1 ПР Статия в 24chasa.bg

Специална цена: 520 лв.

Цените са без ДДС


