
Форми на отразяване на предизборна кампания за избори за Народно събрание на 26 март 

2017 г. на 26.03.2017 г.:  

 - Публикуване на тематични новини и статии, свързани с кампанията, които са специално 

подготвени от  рекламодателя 

- Рекламни банери - публикуване на видими на всички страници на медията рекламни, статични 

банери, с активен линк към външен сайт, facebook страница, видео клип и др.  

  

Банер реклама: 

 -Позиция 1 - рекламен банер 728x90 (Header banner) видим на всички страници до логото на 

сайта и над логото в мобилната версия на сайта 

 -Позиция 2 - рекламен банер 300x250 или 300x600, видим в дясната страна сайта, до статия 

видим на всяка страница. В мобилната версия на сайта банера се намира под "коментари" и 

"подобни статии", затова предлагаме бонус банер 728x90px в края на статията. 

 - Позиция 3 - рекламен банер 728x90 в статия - показва се във всяка статия след втория абзац. 

Местоположението може да се промени по ваше желание  

Параметри и цени за банер реклама: 

- Позиция 1      - 728 x 90px -  до 60 kB, .jpeg или .png файл 

 - Позиция 2    - 300 x 250px - до 60 kB, .jpeg или .png файл 

                         - 300 x 600px - до 80 kB, .jpeg или .png файл 

 - Позиция 3      - 728 x 90px - до 60 kB, .jpeg или .png файл 

 

    Времетраене на реклама 

 

    Позиция 1 

 

     Позиция 2 

 

     Позиция 3 

 

         7 дни 

  

        220 лева         

 

        220 лева 

        320 лева*  

 

        220 лева  

 

        14 дни 

 

        400 лева 

 

        400 лева 

        590 лева* 

 

        400 лева 

 

        Над 14 дни 

 

        +25 лева/ден 

 

        +25 лева/ден 

        +36 лева/ден* 

 

        +25 лева/ден 

*Цена за реклама чрез банер с размер 300x600 

 



Платена статия (предоставена от възложителя) с до 3 снимки (предоставени от възложителя)  

– 60 лв./еднократно публикуване 
-допълнителна снимка (предоставена от възложителя) + 5 лева/брой 
-добавяне на видеоклип (предоставен от възложителя) към статията + 20 лева 

-добавяне на насочващ линк (връзка) в статията към целевата страница на кампанията + 20 

лева 

 

 

Предлагаме следните отстъпки за 7/14/14+ дневни пакети за отразяване на предизборната 

кампания в AlmaNews.bg: 

 

Пакет -20% - валиден само за 14+ пакет: 

- рекламен банер от избрана позиция 

- над  15 публикации (до 2 дневно)  на новини или статии подготвени от от рекламодателя 

 

Пакет -15% - валиден за 14 и 14+ пакет: 

- рекламен банер от избрана позиция 

- до 10 публикации (до 2 дневно) на новини или статии подготвени от от рекламодателя 

 

Пакет -10% - валиден за 7,14 и 14+ пакет: 

- рекламен банер от избрана позиция 

- до 5 публикации (до 2 дневно) на новини или статии подготвени от от рекламодателя 

 

Пакет -5% - валиден за 7,14 и 14+ пакет: 

- рекламен банер от избрана позиция 

- до 3 публикации (до 2 дневно) на новини или статии подготвени от от рекламодателя 

 

 

 

http://almanews.bg/


Забележки:  

-Всички цени са ДДС  

-Заявените материали се публикуват след предварително заплащане по настоящата тарифа  

-Заявката става чрез сключване на договор 

-Заявена позиция за банер се показва без ротация и не може да бъде продавана повторно за 

периода на вече сключен договор 

 

 


