
Ден на излизане: 
- всяка събота в „24 часа” и „България днес”
- всеки четвъртък във „Всичко за семейството”
- всеки петък в „168 часа”
- през четвъртък във „Всичко за жената”

Краен срок за заявки: сряда

Валидност на офертата: 
от 27 февруари до 28 май 2016 г.

ТАРИФА ЗАРЕКЛАМА 
Комбинирайте варианти от:
•	 Реклама или редакционно представяне в четирите 

вестника
•	 Реклама или редакционно представяне в списанието 
•	 Редакционно представяне в четирите сайта
•	 Банер в четирите сайта

Рекламно каре в “24 часа”, “168 часа”, “България днес”
и “Всичко за семейството”
1 кмм пълноцветна реклама     0,96 лв./кмм

Редакционно представяне (advertorial) 
в “24 часа”, “168 часа”, “България днес” и “Всичко за 
семейството”
1 кмм редакционно представяне (advertorial)   1,20 лв./кмм

Редакционно представяне (advertorial)  
в www.24chasa.bg+www.168chasa.bg+ www.bgdnes.
bg+www.mila.bg
до 1500 знака и до 2 снимки    300 лв.

Рекламни формати за списание „Всичко за жената”:
1/3 дясна страница       174 лв.
1/2 дясна страница       246 лв.
1/1 цяла дясна страница          450 лв.
III корица         460 лв.
II корица         480 лв.
IV корица         510 лв.

2016

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

 Ширина на колоните на вестниците

Всичко за абитуриентите
в , , ,  и 

          с най-големите им тиражи и рубрики в сайтовете 
www.24chasa.bg, www.168chasa.bg,www.bgdnes.bg, www.mila.bg

     специализирани страници

 



ПРОМО БАНЕР!!!
Може да комбинирате участието си във вестниците  
“24 часа”, “168 часа”, “България днес”, “Всичко за семейството” 
и “Всичко за жената” с БАНЕР на сайтовете  
www.24chasa. bg + www.168chasa.bg + www.bgdnes.bg+ www.mila.bg 
с размер 300*250 px, 150 000 импресии, за 5 дни + бонус събота 
и неделя.
Специална цена: 150 лв.

ПРИМЕРНИ ПАКЕТИ:

Реклама във вестниците 
с размер 1/8 страница (300 кмм)
+ 1/3 дясна страница в сп. “Всичко за жената”             462 лв.

Реклама във вестниците  
с размер 1/8 страница (300 кмм)
+ 1/3 дясна страница в сп. “Всичко за жената”  
+ редакционно представяне в трите сайта           762 лв.

Реклама във вестниците  
с размер 1/4 страница (600 кмм)
+ 1/2 дясна страница в сп. “Всичко за жената”            822 лв.

Реклама във вестниците  
с размер 1/4 страница (600 кмм)
+ 1/2 дясна страница в сп. „Всичко за жената”   
+ редакционно представяне в трите сайта            1 122 лв.

Реклама във вестниците  
с размер 1/4 страница (600 кмм) 
+ 1/1 цяла дясна страница в сп. “Всичко за жената” 1 026 лв.

Реклама във вестниците  
с размер 1/4 страница (600 кмм)
+ 1/1 цяла дясна страница в сп. “Всичко за жената”   
+ редакционно представяне в трите сайта         1 326 лв.

Комисион за рекламни агенции – 10 %.

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

 Ширина на колоните на вестниците

2016  

Цените са без ДДС


