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Местни избори за кмет и общински
съветници 2019

Пакет: Макси
Неограничен брой публикации във вестник „Балканец“ поместени на 1 страница. 50 броя на в.
„Балканец“.
Неограничен брой публикации в интернет сайт Balkanec.bg. Отразяване на събития от
репортерите на Балканец. Публикуване на съобщения за предстоящи събития.
Рекламен банер с размер: 300х250 за периода на кампанията.
Каре на 1-ва страница на вестника с номера на бюлетината, името на партията.
Цена: 4200лв.

Пакет: Среден
До 10 публикации във вестник „Балканец“ с размер на публикациите 1/2 страница. Възможност
за повече от една снимка. 50 броя в. „Балканец“.
Каре на вътрешна страница на вестника с номера на бюлетината, името на партията.
До 20 публикации в интернет сайт Balkanec.bg, информацията и снимките към статията е
неограничена. 20 - съобщения за предстоящи събития.
Цена: 2000лв

Пакет: Мини
До 5 публикации във вестник „Балканец“ с размер на публикацията 1/3 от страница. Материала
е предварително подготвен. Възможност за една снимка към статията.
До 10 публикации в интернет сайт Balkanec.bg, информацията и снимките към статията е
неограничена. 10 - съобщения за предстоящи събития.
Цена: 1000 лв.

Пакет: Сайт
Публикуване на материали в интернет сайт Balkanec.bg – неограничен брой. Неограничен брой
публикации за покани за предстоящи изяви на кандидатите. Отразяване на 6 събития от
репортерите на Балканец.
Цена: 750лв.

Индивидуални предложения:
Изключване на опцията за коментари под статиите договорени в съответния план: 500лв.
Отразяване на събитие от репортерите на Балканец Нюз – 100лв.
Платена публикация по предварително изпратен материал – 100лв.
Изработка на вестник със възможност от 4 до 24 страници и тираж от 1000 до 15 000.
Материалите са предварително подготвени.
Публикуване на рекламен банер в интернет сайт balkanec.bg с размери 300*250 или 729*90
цена – 800лв за 1месец
Публикуване на рекламен банер в интернет сайт balkanec.bg с размери 300*125 - 160лв за 1
месец
Публикация в. Балканец - първа и последна страница цветни - 2лв на кв. см.
Публикация в. Балканец - 6 и 7 страница цветни - 1лв на кв. см.
Публикация в. Балканец - черно бяла страница - 0.50лв на кв. см.
*Всички цени са крайни след издадена фактура.
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