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Ширина на колоните:
1 колона - 40 мм 2 колони - 83 мм 3 колони - 126 мм 4 колони - 168 мм 5 колони - 211 мм 6 колони - 264 мм

Поредица от приложения

 

във вестник 

Вестник “24 часа” е медията, която най-активно 
развива на своите страници темата за вътрешния 
туризъм. От началото на 2016 г. всяка седмица в  
изданието се публикуват тематични страници,  
обединени в рубриката “48 часа в…”. 

 
Тя представя забележителности в българските  
региони, като всяка от публикациите е на минимум  
2 страници с много полезна информация - работно  
време на музеите, календар на събитията, атракции,  
забележителности и др. Чрез рубриката се  
популяризират по-неизвестни маршрути в  
българските села и градове, като материалите 
от публикациите са достъпни и онлайн чрез сайта 
24chasa.bg, който е в топ 3 на новинарските сайтове 
по данни на Gemius за септември 2016 г. 

В подкрепа на започнатата инициатива вестник  
“24 часа” ще издаде  тематични приложения, насочени 
към стимулиране на вътрешния ски туризъм,  
обединени в поредица, наречена “Зимни курорти BG”.

В четири поредни седмици на специализирани  
страници във вестника да бъдат представени всички 
новости в ски курортите ни с преглед на атракциите, 
условията за ползване на съоръженията, интересни 
забележителности наблизо, друга интересна  
информация за региона – Банско, Боровец, Пампорово и 
другите ски зони - Витоша, Чепеларе, Добринище и др.

Дати на излизане: четири поредни съботи, когато ти-
ражът на вестник “24 часа” е двоен.

 

Краен срок: 
23 ноември 2016
30 ноември 2016
7 декември 2016
14 декември 2016

Дати на излизане: 
26 ноември 2016
3 декември 2016
10 декември 2016
17 декември 2016



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

ПУБЛИКАЦИИ В “24 ЧАСА”: 

1/4 страница (126мм х 200мм) .......................................260 лв. 
БОНУС - качване на ПР материал в сайта www.24chasa.bg 

1/3 страница (168мм х 197мм)........................................340 лв. 
БОНУС - качване на ПР материал в сайта www.24chasa.bg 

1/2 страница (254мм х 200мм)........................................510 лв. 
БОНУС - качване на ПР материал в сайта www.24chasa.bg 

1 цяла страница (254мм х 394 мм).............................1 000 лв. 
БОНУС - качване на ПР материал в сайта www.24chasa.bg 

Възможни са различни от посочените размери

 Цените са без ДДС.
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