
2017

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

 

ПРЕДЛАГАМЕ ВИ УЧАСТИЕ В ПРИЛОЖЕНИЕТО  
на вестник “24 часа” с материал, интервю,  
представяне или реклама на атрактивна цена.

ПУБЛИКАЦИИ В “24 ЧАСА”: 
1/4 страница (126мм х 200мм) ...............................350 лв. 
БОНУС - качване на ПР материал в сайта www.mama24.bg

1/3 страница (168мм х 197мм) ...............................400 лв. 
БОНУС - качване на ПР материал в сайта www.mama24.bg

1/2 страница (254мм х 200мм) ...............................600 лв. 
БОНУС - качване на ПР материал в сайта www.mama24.bg

1 цяла страница (254мм х 394мм).....................1 000 лв. 
БОНУС - качване на ПР материал в сайта www.mama24.bg

Възможни са различни от посочените размери.

ПР материалите, качени в рубриката на сайта 
www.mama24.bg остават завинаги.

Изготвянето на материала, интервюто или 
представянето може да стане с помощта  
на нашите журналисти.

Цените са без ДДС

Дата на излизане: 3 юни 2017 г.
Краен срокове за заявки: 31 май 2017 г.

СПЕЦИАЛИЗИРАНО 
ПРИЛОЖЕНИЕ

ПЪРВИ БЕБЕШКИ 
АВТОСАЛОН
във вестник 
на 3 юни 2017 г.
и на сайта www.mama24.bg



2017  

Предлагаме ви възможността да станете 
част от  събитието и да достигнете до 
широка аудитория чрез специално изготвените 
партньорски пакети!

ЗЛАТЕН ПАКЕТ
• щанд 9 м2 + презентация по време на изложението и/или 
аудио и tv спот 
• представяне на компанията и продуктите в сайта  
www.mama24.bg
• публикуване на 1 стр. реклама или advertorial в специалното 
приложение на в. “24 часа” посветено на събитието
• позициониране на рекламен банер на партньора в сайтове-
те www.mama24.bg и  24chasa.bg за период от две седмици
• споменаване на компанията като спонсор във всички ре-
дакционни материали по повод събитието, които ще бъдат 
публикувани в нашите издания и сайтове

Стойност на партньорският пакет  - 3500 лв. без ДДС

СРЕБЪРЕН ПАКЕТ
• позициониране на банери и/или рекламни материали на парт-
ньора по време на събитието (рол-банер, листовки и др.)
• брандиране с лого на рекламните и редакционни материали 
за събитието 
• публикуване на 1/2 стр. реклама или advertorial в специално-
то приложение на в. “24 часа” посветено на събитието
• позициониране на рекламен банер на партньора в сайта 
www.mama24.bg за период от една седмица
• споменаване на компанията като спонсор във всички ре-
дакционни материали по повод събитието, които ще бъдат 
публикувани в нашите издания и сайтове

Стойност на партньорският пакет  - 2 000 лв. без ДДС

www.mama24.bg

ПЪРВИ БЕБЕШКИ 
АВТОСАЛОН
3 юни 2017 /НДК/ вход свободен

Вестник “24 часа” и mama24.bg имат удоволствието 
да Ви поканят да вземете участие в специализирана-
та изложба “БЕБЕШКИ АВТОСАЛОН 2017”. Събитие, на 
което на едно място ще бъдат всички вносители на 
бебешки колички в България. 


