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 Ширина на колоните на вестниците

 

СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

във вестник 

на 25 февруари 2017 г., събота
и рубрики в сайтовете www.24chasa.bg и www.mila.bg

ИНОВАЦИИ В
ЕСТЕТИЧНАТА МЕДИЦИНА

В него ще разкажем:
• Кои са най-новите терапии за красота и подмладяване, как 
действат и с какви апарати се правят.
• Какви са модерните методи за естетични корекции по лицето и 
тялото.
• Как естетичната медицина се справя с дерматологични и други 
заболявания.
• Къде се намират и какви процедури предлагат клиниките и 
центрове за естетична медицина.

За участие с материали (ПР-и), интервюта, представяния
или реклама ви предлагаме атрактивна цена.

СПЕЦИАЛНИ ЦЕНИ ЗА РЕДАКЦИОННО ПРЕДСТАВЯНЕ, 
ИНТЕРВЮ, ПР ИЛИ РЕКЛАМА
в „24 часа ”: ..............................0,60 лв./кмм

При публикуване на рекламно каре по-голямо  
от 1/4 страница получавате

БОНУС – публикуване на ПР материал в сайтовете 
www.24chasa.bg и www.mila.bg (до 1500 знака и 2 снимки)

ПРИМЕРНИ РАЗМЕРИ :

Публикация с размер 200 кмм (83 мм х 100 мм) .......................120 лв.

Публикация с размер 1/8 страница (126 мм х 100 мм) ...........180 лв.

Публикация с размер 1/4 страница (126 мм х 200 мм)
+ качването на ПР материал в сайта mila.bg.............................360 лв.

Публикация с размер 1/2 страница (254 мм х 200 мм)
+ качването на ПР материал в двата сайта..............................720 лв.

Публикация с размер 1 цяла страница (254 мм х 394 мм)
+ качването на ПР материал в двата сайта............................1418 лв.

Възможни са различни от посочените размери.

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

Специална цена: 300 лв.

         Цените са без ДДС
ДЕН НА ИЗЛИЗАНЕ: 25 февруари 2017 г.
КРАЕН СРОК ЗА ЗАЯВКИ: 22 февруари 2017 г.


