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Предложение за публикации в  
ПРИЛОЖЕНИЕ „ВСИЧКО ЗА ВОДИТЕ” 

във вестник „24 часа” и РУБРИКА на сайта  www.24chasa.bg 
 

Медийна група България подготвя специално приложение „ВСИЧКО ЗА ВОДИТЕ”, 
което ще излезе на 19 септември 2016 г. във вестник „24 часа” заедно със съпътстваща 
го рубрика в сайта www.24chasa.bg.  

Приложението ще запознае читателите с: 
� Разяснителни и образователни материали за ползите от водата 
� Информация за различните видове води  в България 

 
 

ОФЕРТА ЗА РЕКЛАМНИ И ПР ПУБЛИКАЦИИ  
 
ЧРЕЗ КОМБИНАЦИЯТА ВЕСТНИК + САЙТ ВАШЕТО ПОСЛАНИЕ ЩЕ ДОСТИГНЕ ДО 

АУДИТОРИЯ НАД 500 000 ЧИТАТЕЛИ 
 
СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ  
Публикуване на реклама или ПР във вестник «24 часа» 
Цена – 1,00 лв./кмм 
 
Публикуване на ПР в сайта www.24chasa.bg 
Цена – 120 лв. 
*** Цената за сайта е валидна само при комбинация с публикация във вестника. 
 
ВАРИАНТИ ЗА РАЗМЕРИ*** на публикациите: 

� 1/8 страница - 3 колони (126 мм) основа х 100 мм височина 
Цена – 300 лв. 
 

� 1/4 страница - 3 колони (126 мм) основа х 200 мм височина 
Цена – 600 лв. 
 

� 1/3 страница - 4 колони (168 мм) основа х 200 мм височина 
Цена – 800 лв. 
 

� 1/2 страница - 6 колони (254 мм) основа х 200 мм височина 
Цена – 1 200 лв. 

 
� 1/1 страница - 6 колони (254 мм) основа х 394 мм височина 

Цена – 2 364 лв. 
 
*** Възможни са и други размери  
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БРАНДИРАНE НА РУБРИКА „ВСИЧКО ЗА ВОДИТЕ” В САЙТА WWW.24CHASA.BG 
 

� Цена за брандирана рубрика в www.24chasa.bg за период от 4 седмици: 3 000 лв. 
� Цена за брандирана рубрика в www.24chasa.bg за период от 2 седмици: 1 700 лв. 

 
Брандирането на рубрика в сайта включва: 
•  създаване на (бутон) в менюто на сайта в подходяща главна рубрика на сайта с 

логото на фирмата или  
•  по избор: лента над статиите, както и под тях, с възможност за поставяне на линк към 

тях, който да води към посочен от фирмата сайт  
Предимства: 

�  Ексклузивност 
�  Разпознаваемост 
�  Линк към фашата (горе или долу) 

 
 
пътеводител ила н 
Забележка: Посочените цени са без включен ДДС. 

*** Публикацията в сайта www.24chasa.bg е видима завинаги и е в архива на сайта, с 
което получавате допълнителни предимства при търсене в Google. 
*** ПР публикацията може да бъде под формата на интервю, подготвено със 
съдействието на нашите редактори. 

 живот, икономиката и политиката 
 


