
на 14 февруари 2023 г.

УНИВЕРСИТЕТИТЕ

във вестник  
и в рубриката „Образование“ на сайта www.24chasa.bg

  Специалностите и програмите
  Условията, начините и сроковете за 
кандидатстване и подаване на документи  

  Подготвителните курсове, 
предварителните изпити, 
кандидатстудентските борси

За да изберат специалността, която ще им донесе 
най-голям успех в живота, абитуриентите са 
улеснени от полезна информация за рейтинга на 
специалностите в различните университети и за 
най-търсените професии на пазара на труда.

През 2023 г. то представя:

Традиционното специално издание всяка година помага на кандидат-студентите 
и техните родители да се информират и по-лесно да се ориентират в новостите, 

които предлагат българските университети. 

КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ
НАРЪЧНИК

Нови опции за кариера:
от лекарски асистент
до експерт по
смартсистеми VIII - IXVIII - IXVIII - IXVIII - IXVIII - IXVIII - IXVIII - IXVIII - IXVIII - IXVIII - IX

За кои
специалности
- изпит, за кои
и оценки от
матура стигат
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Проф. д-р
Димитър
Димитров,
ректор
на УНСС:

Акад. Лъчезар
Трайков,
ректор на
Медицинския
университет -
София:

Проф. Анастас
Герджиков,
ректор на
Софийския
университет
и шеф на
Съвета на
ректорите: VIII

Важното е
цял живот да
не спирате да се
усъвършенствате

Нашите студенти
знаят, че уменията
и знанията им
са гарантирани

Макар и в пандемия,
осигуряваме
присъствена
практика в нашите
13 болнични бази

VI

Вашето послание ще достигне до над 2 милиона читатели

2023



ПредостаВяме Ви Възможност да се Включите В Приложението с:
– интервю с ректор/декан/управител,
–  статия, представяща висшето училище – предимствата, 

атрактивните специалности, условия за прием и т.н.
– имиджова рекламна визия и др.

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

ПРОМО ПАКЕТИ:
Всеки промо пакет Ви дава възможност да покриете  
3 комуникационни канала:

P Публикуване на реклама или адверториал в приложението

P  Публикуване на Advertorial в сайта 24chasa.bg, позициониран 
в специалната рубрика ОБРАЗОВАНИЕ

  Възможност за вграждане на видео
  Публикуване на галерия от снимки
  Линк с препратка към Вашия сайт

P Споделяне на Вашия материал на facebook страницата на „24 часа“ 
с над 265 000 последователи

Пакет 1:  ..... 2000 лв.
  Advertorial, позициониран в специалната рубрика ОБРАЗОВАНИЕ на 24chasa.bg
  Споделяне на материала на facebook страницата на „24 часа“
  Публикация в „24 часа“ с размер 1/1 цяла вестникарска страница

Пакет 2: ...... 1100 лв.
   Advertorial, позициониран в специалната рубрика ОБРАЗОВАНИЕ на 24chasa.bg
   Споделяне на материала на facebook страницата на „24 часа“
   Публикация в „24 часа“ с размер 1/2 вестникарска страница

Пакет 3: ........ 700 лв.
  Advertorial, позициониран в специалната рубрика ОБРАЗОВАНИЕ на 24chasa.bg
  Споделяне на материала на facebook страницата на „24 часа“
  Публикация в „24 часа“ с размер 1/4 вестникарска страница

Цените са без ДДС

КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ НАРЪЧНИК

дата на излизане: 14 февруари 2023 г.
краен срок за заявки: 3 февруари 2023 г.
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—  сайтът 24chasa.bg e в топ 3 
сред новинарските сайтове с над 
1 300 000 уникални посетители 
на месец и близо 30% обхват на 
интернет аудиторията в България по 
данни на Gemius.

— сайтът 24chasa.bg е отлично 
оптимизиран за търсачки, така 
че при търсене винаги резултатите 
му излизат на първи екран. Това е 
гаранция за дългосрочна видимост на 
кампанията дори и след изтичането й.

— ние сме мултиплатформени - 
Print, Digital, Mobile. 

—  „24 часа” е единственият 
вестник със сайт в топ 10 на 
новинарските медии в България по данни на Gemius.

— „24 часа” е най-влиятелният български всекидневник – според традиционния 
годишен доклад на института за изследване на журналистиката “Ройтерс” към университета 
в Оксфорд. Той е единственият вестник в топ 5 на българските медии по доверие на 
аудиторията за четвърта поредна година.

— „24 часа” е най-разпознаваемият вестникарски бранд във facebook 
– страницата ни има над 265 000 последователи, което носи допълнителен Reach.

Защо да иЗбереТе 
„24 чАсА“ За парТньор:

КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ НАРЪЧНИК2023


