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ВИНЕНИ ДЕСТИНАЦИИ

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

СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ  

в националния всекидневник

 и на неговия сайт: www.24chasa.bg - 

рубрика “СПОДЕЛИ БЪЛГАРИЯ”

На 17 март (събота) 2018 г. за Долината на Струма – 
Кюстендил, Благоевград, Сандански, Петрич

На 24 март (събота) 2018 г. за Долината на Места – 
Разлог, Банско, Гоце Делчев, Хаджидимово

Имате уникалната възможност да представите и рекламирате 
своя бизнес -  винарна, хотел, механа и други чрез реклама или 
представяне в специалното приложение в съботния „24 часа” и на 
сайта www.24chasa.bg. 

Гарантирано Вашето посление достига до аудитория над 1 400 000 
българи

В публикацията можете да разкажете за настоящето и бъдещето 
на Вашата компания, перспективите за развитие и инвестиционни 
проекти, да представите водещите си продукти и услуги и техните 
качества. Тя може да бъде изготвена с професионалната помощ на 
нашите журналисти изцяло в стила на вестника.

Вестник “24 часа” ще 
разкаже и представи в 
съботните си броеве и на 
сайта си www.24chasa.bg   
12 винени дестинации – 
винарни, преработватели, 
произвадители, мандри, 
препоръчано от 24 часа – 
ресторанти, хотели, заве-
дения, атракциони, места 
за отсядане и др. 

В края на кампанията ще 
бъде издадена и книжка 
с представяне на всички 
дестинации:



СПециалНа КОМБиНиРаНа ОфеРта:
една страница реклама или представяне във вестник “24 часа” 
+ представяне на сайта www.24chasa.bg - рубрика “Сподели България” 
+ участие в “книжка с представяне на 12-те маршрута”

половин страница реклама или представяне във вестник “24 часа” 
+ представяне на сайта www.24chasa.bg - рубрика “Сподели България” 
+ участие в “книжка с представяне на 12-те маршрута”

За реклама или представяне в “24 часа”  
на една страница:

За реклама или представяне в “24 часа”  
на половин страница:

За участие в “книжка с представяне на  
12-те дестинации”:

За качване на ПР  
на сайта www.24chasa.bg :

За банер на сайта www.24chasa.bg -  
рубрика “Сподели България” 
с размер 300х250 за период от 7 дни:

 2018

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

500 лв.

200 лв.

500 лв.

700 лв.

1 200 лв.

1 000 лв.

1 500 лв.

СаМО ВЪВ ВеСтНиКа:

СаМО В СаЙта:

СаМО В КНиЖКата:

цените са без ДДС


