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СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СТРАНИЦИ

ДОМ И ГРАДИНА
ИМОТИ, РЕМОНТИ, ОБЗАВЕЖДАНЕ
в 24 часа, България днес, 168 часа и Всичко за семейството и сайтовете 
www.24chasa.bg + www.bgdnes.bg + www.168chasa.bg + www.mila.bg 

На страниците на приложението ще намерите информация за:
• Какви са перспективите за развитие на отделните сектори в 
строителството
• Нови продукти и технологии в строителството
• Нови предложения в областта на енергийната ефективност
• Нови тенденции в обзавеждането
• Новите тенденции в екстериора и ландшафта
• Източници за финансиране

Ден на излизане:
в “24 часа” и “България днес” - 7 март 2018 г.
във “Всичко за семейството” и “168 часа” - 8 март 2018 г.

Краен сроК за заявКи: 2 март 2018 г.

ТариФа за реКлаМа:
Комбинирайте варианти от:
• Реклама или редакционно представяне в 24 часа + един вестник по Ваш избор 
или едновременно и в четирите вестника
• Редакционно представяне в два, три или четири сайта
Рекламно каре в „24 часа” + един вестник по Ваш избор
1 кмм пълноцветна реклама       0,66 лв./кмм
Редакционно представяне (advertorial) в „24 часа”+ един вестник по Ваш избор
1 кмм редакционно представяне (advertorial)     0,84 лв./кмм
Рекламно каре едновременно и в четирите вестника
1 кмм реклама         0,96 лв./кмм
Редакционно представяне (advertorial) едновременно и в четирите вестника
1 кмм редакционно представяне (advertorial)     1,20 лв./кмм
Редакционно представяне (advertorial) в www.24chasa.bg
+www.168chasa.bg+www.mila.bg+www.bgdnes.bg
до 1500 знака и до 2 снимки       300 лв.
Редакционно представяне (advertorial) в www.24chasa.bg
+други 2 сайта по Ваш избор
до 1500 знака и до 2 снимки       250 лв.
Редакционно представяне (advertorial) в www.24chasa.bg
+още 1 сайт по Ваш избор
до 1500 знака и до 2 снимки      200 лв.

ПРОМО БАНЕР!!!
Може да комбинирате участието си във вестниците с БАНЕР на 
сайтовете www.24chasa.bg + www.168chasa.bg + www.mila.bg с размер 
300*250 px, 100 000 импресии, за 5 дни + бонус събота и неделя.

Специална цена:         300 лв.
ПР материалите, качени в рубриката на сайта www.24chasa.bg, остават 
завинаги. Изготвянето на материала, интервюто или представянето  
може да стане с помощта на нашите журналисти.

Всички посочени цени са без ДДС


