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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

Комисион за рекламни агенции – 10 %

Специализирани Страници 
в националните тиражи на вестниците

, ,  и 

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

ВСИЧКО ЗА УЧЕНИКА
На страНиците На приложеНието ще Намерите
иНформация за:
•  Как да подготвите детето за първия учебен ден - какво
му е нужно, кои са удобните, здравословни и модерни
дрехи, обувки, раници, аксесоари, спортни принадлеж-
ности
•  Учебните пособия – от къде и кога да ги купим.
• Кои са хитовите джаджи, които децата харесват
•   Обзавеждането на стаята за ученика - как да изберете
правилните бюра, столове, шкафове според възрастта

тарифа за реКлама:
 
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 

рекламно каре в „24 часа”, „168 часа”, „България Днес” и 
„Всичко за семейството”
+ редакционно представяне в четирите сайта 
1 кмм пълноцветна реклама     1,50 лв./кмм
 
редакционно представяне (advertorial) в „24 часа”,  
„168 часа”, „България Днес” и „Всичко за семейството”
+ редакционно представяне в четирите сайта
1 кмм редакционно представяне (advertorial) 1,75 лв./кмм

промо БаНер!!! Може да комбинирате участието си в че-
тирите вестника с БАНЕР на сайтовете www.24chasa.bg, 
www.168chasa.bg, www.bgdnes.bg, www.mila.bg с размер 300*250 
px, общо 100 000 импресии, за 5 дни + бонус събота и неделя. 

специална цена: 300 лв.
Цените са без ДДС

ДНи На излизаНе: 
„24 часа” и „България днес”       30 август;      13 септември
„Всичко за семейството”    1 септември;  15 септември
„168 часа”     2 септември;  16 септември

КраеН сроК за заяВКи:       25 август;        8 септември


