
в различни комбинации  
между издания и сайтове 

 2023

ЗДРАВНИ ПАКЕТИ

Всеки месец в  рубриките „Сила за 
живот” и „Докторе, кажи“ ще бъде 
изведен здравен акцент, подкрепен 
от множество материали и гледни 
точки. С помощта на здравните ни 
редактори и най-добрите специалисти 
в съответната област ще търсим 
отговорите на важните въпроси  
за нашето здраве.

НА СТРАНИЦИТЕ ЩЕ НАМЕРИТЕ:
 Профилактика срещу вирусите и имунозащита
 Съвети за здраве и красота, грижа за косата и кожата
 Как да се храним здравословно и да хидратираме организма си
 Как да подобрим тонуса и кои са модните спортове за сезона
 Как да се справим със стреса и др.

Предоставяме Ви възможност за активно присъствие по най-актуалните теми в 
различни наши медии и формати с цел достигане до максимално широка целева 
аудитория от над 3 500 000 потенциални Ваши клиенти.

СИЛА ЗА ЖИВОТ и ДОКТОРЕ, КАЖИ! в „24 часа”,
здравни страници в „България днес”

и седмичниците:  „Всичко за семейството”, 
„Клуб 100” и „Хоби фермер”, и рубрики в сайтовете 

24chasa.bg, 168chasa.bg, bgdnes.bg, mila.bg,  
mama24.bg, 24zdrave.bg



ПУБЛИКАЦИИ в 24 часа, 24chasa.bg и 24zdrave.bg

Публикуване на ПР в сайтовете 24chasa.bg и 24zdrave.bg
  Възможност за вграждане на видео
  Публикуване на галерия от снимки
  Линк с препратка към Вашия сайт

 Споделяне на Вашия материал на Facebook-страницата на „24 часа“
с над 265 000 последователи

 Публикуване на реклама или адверториал във вестник „24 часа“ –
в рубрика СИЛА ЗА ЖИВОТ (събота) или рубрика ДОКТОРЕ, КАЖИ! (петък)

Пакет 1 с включена 1 цяла страница в „24 часа“  ........................................  2500 лв.
Пакет 2 с включена 1/2 страница в „24 часа“ ................................................  1300 лв.
Пакет 3 с включена 1/4 страница в „24 часа“ ...................................................  750 лв.

 Цените са без ДДС

КОМБИНАЦИИ между ВЕСТНИЦИ И САЙТОВЕ
Можете да направите своя комбинация от вестниците и сайтовете ни: 

   в. „24 часа” - рубрика СИЛА ЗА ЖИВОТ (събота) или рубрика 
ДОКТОРЕ, КАЖИ! (петък)   

     и по Ваш избор:
   в. „България днес” – рубрика СИЛА ЗА ЖИВОТ (събота) 
или рубрика ЗДРАВЕ (всеки делничен ден) 

   в. „Всичко за семейството” – четвъртък 

   в. „Клуб 100” – сряда 

   в. „Хоби фермер” – вторник или петък

и сайтове по Ваш избор от 24chasa.bg, 24zdrave.bg , 168chasa.bg, 
bgdnes.bg, mila.bg, mama24.bg, 

 2023

ЗДРАВНИ ПАКЕТИ



ВАРиАНТ 1:
1/8 страница* в 4 вестника ....................................................................................  360 лв. 
ПР материал в 2 сайта + 1/8 страница* в 4-ри вестника ..........................  720 лв. 
ПР материал в 4-ри сайта + 1/8 страница* в 2 вестника .......................  1080 лв.
* размер 126 мм х 100 мм

ВАРиАНТ 2:
ПР материал в 2 сайта + 1/4 страница* в 4-ри вестника .......................  1080 лв. 
ПР материал в 4-ри сайта + 1/4 страница* в 2 вестника ........................ 1320 лв.
* размер 126 мм х 197 мм

ВАРиАНТ 3:
ПР материал в 2 сайта + 1/3 страница* в 4-ри вестника ........................ 1320 лв. 
ПР материал в 4-ри сайта + 1/3 страница* в 2 вестника ........................ 1560 лв. 
* размер 168 мм х 197 мм

ВАРиАНТ 4:
ПР материал в 2 сайта + 1/2 страница* в 4-ри вестника ........................ 1800 лв. 
ПР материал в 4-ри сайта + 1/2 страница* в 2 вестника ........................ 2040 лв. 
* размер 254 мм х 197 мм

ВАРиАНТ 5:
ПР материал в 2 сайта + 1 цяла страница* в 4-ри вестника .................. 3360 лв. 
ПР материал в 4-ри сайта + 1 цяла страница* в 2 вестника .................. 3600 лв. 
* за „24 часа” и „България днес” -  254 мм х 394 мм
   за останалите вестници – 254 мм х 342 мм

 Цените са без ДДС  

 2023

* Възможни са различни от посочените размери
Материалите, качени в сайтовете, остават завинаги.
Изготвянето на материала, интервюто или представянето може да стане с помощта 
на нашите журналисти.

ДЕН НА иЗЛиЗАНЕ в сайтовете 
по Ваш избор

КРАЕН СРОК ЗА ЗАЯВКи: 
сряда

ЗДРАВНИ ПАКЕТИ
ЦЕНИ НА РЕКЛАМНИТЕ ПАКЕТИ  

И КОМБИНАЦИИ


