
 в  и сайта www.24chasa.bg
на 26 октомври 2017 г.

На страниците на приложението ще намерите информация за:
• Какви са перспективите за развитие на отделните сектори в строителството
• Източници за финансиране
• Нови продукти и технологии в строителството
• Тенденции на пазара на недвижими имоти  - представяне на комплекси, жилища, 
офис и бизнес сгради
• Нови предложения в областта на енергийната ефективност
• Нови тенденции в обзавеждането
• Новите тенденции в екстериора и ландшафта

ПРЕДЛАГАМЕ ВИ УЧАСТИЕ В ПРИЛОЖЕНИЕТО
с материал, интервю, представяне или реклама на атрактивна цена ...........0,64 лв./кмм

При публикуване на рекламно каре по-голямо от 1/4 страница получавате
БОНУС – публикуване на ПР материал в сайта (до 1500 знака и 2 снимки)

ПУБЛИКАЦИИ В “24 ЧАСА”:
• Размер колкото визитна картичка
100 кмм (широчина 83 мм х височина 50 мм)..........................................................................64 лв.

• Размер колкото две визитни картички
200 кмм (широчина 83 мм х височина 100 мм).....................................................................128 лв.

• Размер 1/8 вестникарска страница
300 кмм (широчина 126 мм х 100 мм) ......................................................................................192 лв.

• Размер 1/4 вестникарска страница  
600 кмм (широчина 126 мм х височина 200 мм)
+ качването на ПР материал в сайта....................................................................................384 лв.

• Размер 1/2 вестникарска страница 
1182 кмм (широчина 254 мм х височина 197 мм)
+ качването на ПР материал в сайта.....................................................................................756 лв.

• Размер една цяла вестникарска страница
2364 кмм (широчина 254 мм х височина 394 мм)
+ качването на ПР материал в сайта.................................................................................1 513 лв.

Възможни са различни от посочените размери.

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.

ПРОМО БАНЕР!!! Може да комбинирате участието си във вестника с БАНЕР на сайта 
ww.24chasa.bg с размер 300*250 px, 100 000 импресии, за 5 дни + бонус събота и неделя.
Специална цена: 300 лв.

ПРОЕКТ 20
17

строителство

 2017

ИМОТИ, РЕМОНТИ, ОБЗАВЕЖДАНЕ

Ден на излизане:   26 октомври 2017 г.
Краен срок за заявки:  23 октомври 2017 г.

Всички посочени цени са без ДДС


