4400 Пазарджик,
ул.”Екзарх Йосиф” № 35, партер,
тел. 034/44-51-75;
GSM 0887 788 453
On-line - www.videlinabg.com; e -mail: videlinabg@abv.bg

ON-LINE ВСЕКИДНЕВНИК ЗА ПАЗАРДЖИШКА ОБЛАСТ

ОФЕРТА
ЗА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И БАНЕРИ В САЙТА НА

www.videlinabg.com
Парламентарни избори – 4 април 2021 г.
www.videlinabg.com e първият on-line всекидневник за пазарджишка област
/от м. януари 2007 г./. Към момента ежедневно сайтът ни регистрира между
3000 и 7000 уникални и 3000 – 10 000 повторни влизания (в събота и неделя
намаляват два до три пъти). www.videlinabg.com е електронно издание за
политика, бизнес, образование, туризъм, култура, спорт и всичко онова, от
което се вълнува обществото. Публикува новини, коментари, интервюта,
мнения и др., като се старае да предлага различни гледни точки за
събитията, случващи се в пазарджишка област и България.
www.videlinabg.com може да бъде Ваш лоялен партньор във всяко рекламно,
ПР или медийно начинание.

За да бъдем максимално полезни за рекламодателите на
сайта, обособихме четири зони за благоприятно възприемане
на рекламните послания.
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 ЦЕНИ, ВАЛИДНИ ОТ МОМЕНТА НА ОФИЦИАЛНО
СТАРТИРАНЕ (по закон) НА ПРЕДИЗБОРНАТА
КАМПАНИЯ!
Възможности и цени за поставяне на вашия рекламен
банер на страницата на

www.videlinabg.com
 ПОЗИЦИЯ 1 (Банер 1 на макета - вдясно)

До главата - 360х300 pixels
Позицията е ограничена във височина и ширина.
ЦЕНА ЗА ПОЗИЦИЯ 1

550 лв. за 5 дни
1350 лв. за 15 дни
2200 лв. за 30 дни
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 ПОЗИЦИЯ 2 (Банер 2 на макета - вдясно и вляво)

Под главата – 553 х 108 pixels
Позицията е ограничена във височина и ширина.
ЦЕНА ЗА ПОЗИЦИЯ 2

350 лв. за 5 дни
850 лв. за 15 дни
1400 лв. за 30 дни

ЗАБЕЛЕЖКА: Базовата цена е за динамични или статични банери с
посочените размери.

 ПОЗИЦИЯ 3 (Банер 3 на макета - вдясно и вляво)

В дясната колона – 360 х 150 pixels
В лявата колона – 360 х 150 pixels
ЦЕНА ЗА ПОЗИЦИЯ 3
220 лв. за 5 дни
550 лв. за 15 дни
900 лв. за 30 дни
 ПОЗИЦИЯ 4 (Банер 4 на макета)

Между новините – 780 х 100 pixels
ЦЕНА ЗА ПОЗИЦИЯ 4

150 лв. за 5 дни
350 лв. за 15 дни
600 лв. за 30 дни

ФОРМАТ НА РЕКЛАМНИТЕ БАНЕРИ - jpg; gif; swf
ЗАБЕЛЕЖКА:
- При специфични изисквания на рекламодателя относно размерите и
позицията на банерите е възможно допълнително договаряне на
условията;
- Базовата цена е за динамични или статични банери с посочените
размери.
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Цена за публикации:
5.50 лв. на ред (68 знака на ред от материала в сайта), включва и 1
бр. снимка.
При предварително договаряне на приблизителни обеми за банери и
публикации – отстъпки!

ВАЖНО! Цените по настоящата оферта са без ДДС.
Предлагаме също следните ПАКЕТИ с отстъпки:
ПАКЕТ I
30 материала с обем между 20 и 40 реда всеки и една снимка с 30%
отстъпка – 3 465 лв.
Банер по избор от позиции 1, 2 или 3 за 30 дни с отстъпки по 30% съответно 1 540 лв., 980 лв. и 630 лв.
Общо за пакета: 5 005 лв., 4 445 лв. и 4 095 лв.

ПАКЕТ II
20 материала с обем между 20 и 40 реда всеки и една снимка с 20%
отстъпка – 2 640 лв.
Банер по избор от позиции 1, 2 или 3 за 30 дни с отстъпки по 30% съответно 1 540 лв., 980 лв. и 630 лв.
Общо за пакета: 4 180 лв., 3 620 лв. и 3 270 лв.

ПАКЕТ III
15 материала с обем между 20 и 40 реда всеки и една снимка с 15%
отстъпка – 2 100 лв.
Банер по избор от позиции 2 или 3 за 30 дни с отстъпки по 30% съответно 980 лв. и 630 лв.
Общо за пакета: 3 080 лв. и 2 730 лв.

Всички цени са без ДДС!!!
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За други пакети, но включващи минимум 15 материала, има
възможност за договаряне с възложителя!

УПРАВИТЕЛ:……………………….
/инж. Елена Ненкова/
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