
Специализирани страници

ОБРАЗОВАНИЕ

2023  

във вестник 
на 11 април 2023 г.

и рубрика „Образование“ на 24chasa.bg

и възможност за комбинирани пакети с вестниците 

       и      
и сайтовете mila.bg, 168chasa.bg, bgdnes.bg

НА стРАНИцИтЕ щЕ пРЕдстАВИм пОлЕЗНА  
ЗА чИтАтЕлИтЕ НИ ИНфОРмАцИя ЗА:

ЗАЩО „24 часа“ и 24chasa.bg?
Вестник „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,  

според същото изследване
24chasa.bg e в топ 3 на новинарските сайтове в България с над 1 500 000 уникални посетители, 

според официалните данни на Gemius. Сайтът е с уникално авторско съдържание. 
Всеки ден в онлайн изданието се публикуват повече от 400 публикации. 

 професионални колежи

 частни училища

 университети

 детски градини

 занимални

 езикови и подготвителни курсове

 кандидат студентски курсове

 подготовка за матури



Цените са без ДДС

Може да комбинирате участието си във вестника с БАНЕР на 24chasa.bg с размер 300x250 px,  
100 000 импресии, за 5 дни + бонус събота и неделя.

Специална цена: 300 лв.

Специализирани страници

ОБРАЗОВАНИЕ
ПУБЛиКАЦии В „24 ЧАСА“:

Предлагаме Ви участие на специализирани страници ОБРАЗОВАНИЕ 
на вестник „24 часа “ с материал, интервю, представяне или реклама  

на атрактивна цена.

1/4 страница (126 мм х 197 мм)  ............................................................................. 700 лв. 
БОНУСи - качване на ПР материал в сайта www.24chasa.bg 
и споделяне във фейсбук страницата на „24 часа”

1/3 страница (168 мм х 197 мм)   ............................................................................. 850 лв. 
БОНУСи - качване на ПР материал в сайта www.24chasa.bg 
и споделяне във фейсбук страницата на „24 часа”

1/2 страница (254 мм х 197 мм)  ........................................................................... 1100 лв. 
БОНУСи - качване на ПР материал в сайта www.24chasa.bg 
и споделяне във фейсбук страницата на „24 часа”

1 цяла страница (254 мм х 394 мм) ...................................................................... 2000 лв. 
БОНУСи - качване на ПР материал в сайта www.24chasa.bg 
и споделяне във фейсбук страницата на „24 часа”

Възможни са различни от посочените размери
ПР материалите ще бъдат качени в рубрика „Образование“ на 24chasa.bg, където остават завинаги.
Изготвянето на материала, интервюто или представянето може да стане с помощта на нашите 
журналисти.

Публикувайте Вашата реклама на супер промо пакетна цена 
в още 1 вестник по Ваш избор от „България днес“, „Всичко за семейството“  
и в още 1 сайт по Ваш избор от mila.bg, 168chasa.bg и bgdnes.bg.

Доплащате сумата за съотвения размер и получавате:
1 цяла страница в още 1 вестник и още 1 сайт  ......................+ 900 лв.
1/2 страница в още 1 вестник и още 1 сайт  .............................+ 500 лв.
1/4 стр. в още 1 вестник и още 1 сайт .........................................+ 300 лв.
1/8 стр. в още 1 вестник и още 1 сайт .........................................+ 200 лв.

  дОпЪлНИтЕлНА пРОмО КОмБИНАцИя

пРОмО БАНЕР!!! 

 

Ден на излизане:  Краен срок за заявки:
11 април 2023 г.  6 април 2023 г.

2023


