Медийна група България
Най-влиятелният партньор за вашата рекламна комуникация

оферта
местни избори 2019

Медийна група България

Златен пакет 100 000 лв.
1.

вестник “24 часа”

Отразяване на събития, мнения, интервюта, дописки и др.
обем от 10 страници,
разделени на части (половин, четвърт страница), според обема на текстовете
40000 лв.
2. Сайт www.24chasa.bg / www.m.24chasa.bg
Кaчване на дописки, мнения, отразяване на събития, интервюта и др.,
съдържащи текст, снимки, линкове.
Възможност за вграждане на видео в статия
65 броя
26 800 лв.
3. Специален проект:
поредица „Първите 5 неща, които ще променя в моя град .......... ”
рубрика във вестник „24 часа” и на сайта www.24chasa.bg
5 публикации по половин страница в рубриката в „24 часа”
5 публикации в рубриката на сайта www.24chasa.bg
Излъчване на банери 300х600 и 970x250 на всички страници,
водещи към публикациите* - 400 000 показвания за период от 30 дни
*излъчването е с цел достигане до максимално широка аудитория

17 000 лв.

Всички цени са без ДДС
Уточнение: гореописаните ценови предложения за вестника касаят публикации на вътрешни страници, позиционирани от
Редакцията. При специално желание на клиента за фиксиране на страница се доплаща надбавка +5 %.

Медийна група България

Златен пакет 100 000 лв.
4. Реклами във вестниците
“24 часа”, “168 часа”, “България Днес”, “Всичко за семейството”
„24 часа”
„168 часа”
„България Днес”
„Всичко за семейството”

8 броя по 400 кмм - два пъти седмично
4 броя по 400 кмм - всяка седмица по една
4 броя по 400 кмм - всяка седмица по една
4 броя по 400 кмм - всяка седмица по една
пакетна цена: 10 200 лв.

5. Банер кампания в 24chasa.bg/m.24chasa.bg
1 вариант:

Тип на банера: Medium rectangle (300x250)
Разположение: всички страници
Импресии: 1 667 000
Период: 30 дни
Цена: 6 000 лв.

Бонус: Безплатно таргетиране за регион
2 вариант:

Тип на банера: Half page (300x600)
Разположение: всички страници
Импресии: 1 000 000
Период: 30 дни
Цена: 6 000 лв.

Бонус: Безплатно таргетиране за регион
Възможни са други типове банери, други размери реклами

Всички цени са без ДДС

Уточнение: гореописаните ценови предложения за вестника касаят публикации на вътрешни страници, позиционирани от
Редакцията. При специално желание на клиента за фиксиране на страница се доплаща надбавка +5 %.
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Сребърен пакет 50 000 лв.
1.

вестник “24 часа”

Отразяване на събития, мнения, интервюта, дописки и др.
обем от 5 страници,
разделени на части (половин, четвърт страница), според обема на текстовете
20000 лв.
2. Сайт www.24chasa.bg / www.m.24chasa.bg
Качване на дописки, мнения, отразяване на събития, интервюта и др.,
съдържащи текст, снимки, линкове.
Възможност за вграждане на видео в статия
30 броя
13 400 лв.
3. Специален проект:
поредица „Първите 5 неща, които ще променя в моя град .......... ”
рубрика във вестник „24 часа” и на сайта www.24chasa.bg
5 публикации по четвърт страница в рубриката в „24 часа”
5 публикации в рубриката на сайта www.24chasa.bg
8 500 лв.

Уточнение: гореописаните ценови предложения за вестника касаят публикации на вътрешни страници, позиционирани от
Редакцията. При специално желание на клиента за фиксиране на страница се доплаща надбавка +5 %.
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Сребърен пакет 50 000 лв.
4. Реклами във вестниците
“24 часа”, “168 часа”, “България Днес”, “Всичко за семейството”
„24 часа”
„168 часа”
„България Днес”
„Всичко за семейството”

4 броя по 400 кмм
2 броя по 400 кмм
2 броя по 400 кмм
2 броя по 400 кмм
пакетна цена: 5 100 лв.

5. Банер кампания в 24chasa.bg/m.24chasa.bg
1 вариант:

Тип на банера: Medium rectangle (300x250)
Разположение: всички страници
Импресии: 715 000
Период: 30 дни
Цена: 3 000 лв.

Бонус: Безплатно таргетиране за регион
2 вариант:

Тип на банера: Half page (300x600)
Разположение: всички страници
Импресии: 430 000
Период: 30 дни
Цена: 3 000 лв.

Бонус: Безплатно таргетиране за регион
Възможни са други типове банери, други размери реклами
Всички цени са без ДДС
Уточнение: гореописаните ценови предложения за вестника касаят публикации на вътрешни страници, позиционирани от
Редакцията. При специално желание на клиента за фиксиране на страница се доплаща надбавка +5 %.
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Бронзов пакет 20 000 лв.

1.

вестник “24 часа”

Отразяване на събития, мнения, интервюта, дописки и др.
обем от 3 страници,
разделени на части (половин, четвърт страница), според обема на текстовете
12 000 лв.
2. Рекламни карета във вестник “24часа”

4 броя по 200 кмм

1 300 лв.

3. Сайт www.24chasa.bg / www.m.24chasa.bg
Качване на дописки, мнения, отразяване на събития, интервюта и др.,
съдържащи текст, снимки, линкове.
Възможност за вграждане на видео в статия
11 броя
5 700 лв.
4. Банер кампания в 24chasa.bg/m.24chasa.bg
Тип на банера: Half page (300x600)
Разположение: всички страници
Импресии: 125 000, Период: 30 дни

1 000 лв.

Бонус: Безплатно таргетиране за регион
Възможни са други типове банери, други размери реклами
Всички цени са без ДДС
Уточнение: гореописаните ценови предложения за вестника касаят публикации на вътрешни страници, позиционирани от
Редакцията. При специално желание на клиента за фиксиране на страница се доплаща надбавка +5 %.
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Интерактивна карта за изборите на сайта www.24chasa.bg
медийно представяне на кандидатите
На най-четения новинарски сайт www.24chasa.bg предоставяме на нашата аудитория пълна информация
с имената на кандидатите по места чрез интерактивна карта.
При преминаване на курсора ще се показва снимка и име на кандидата за съответно населено място.
Предлагаме Ви възможност за изчерпателна характеристика на Вашите кандидати по места,
например образование, опит, доверие от хората, идеи и задачи, които съответният
кандидат ще изпълни, редакционно представяне и т.н. до 1500 знака
Стандартна опция:
Възможност за вграждане до 3 линка, които препращат към Ваш сайт, до 3 илюстрации.
За подробно информационно представяне на един кандидат:
200 лв.
Екстра опция:
Възможност за вграждане до 5 линка, които препращат към Ваш сайт, до 6 илюстрации.
За подробно информационно представяне на един кандидат:
350 лв.

Всички цени са без ДДС
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Защо във вестник “24 ЧАСА” и сайта www.24chasa.bg ?

Вестник “24 часа”
•
•
•
•
•
•
•

Най-влиятелният всекидневник
Достоверност и качествено съдържание
Значими инициативи и обществени каузи – „Лекарите, на които вярваме“, „Достойните българи“,
“Къща на годината”, „Отличниците“, „Образцова община“и др.
Отлични разследвания
Приложения за всеки – и полезни, и забавни
Най-умните, проникновени и полемични анализи, прогнози и коментари оф-и онлайн
Свежо чувство за хумор
Делничен тираж –53 000 бр.

www.24chasa.bg – новинарски сайт номер 1
•
•
•
•
•
•
•

Цени без ДДС
1 337 550 уникални потребители месечно
16.82 милиона разглеждания на страници всеки месец
32.2% от всички българи с интернет връзка
24 минути средно месечно прекарано време от потребител
205 000+потребители на ден
64% от трафика идва от органично търсене и директен трафик
уникално качествено съдържание (400 нови публикации всеки ден)

_____________________________________________________________________________________________________

Медийна група България спазва принципите за честна и отговорна агитация за местните избори
2019 и не подкрепя евентуални негативни кампании срещу кандидат или партия нито в
личен, нито в обществен план. В тази връзка си запазваме правото да преглеждаме и
отказваме съдържание, което не отговаря на принципите ни.
_______________________________________________________________________________________
Медийна група България

