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ИНФОМРЕЖА – Новинарски сайт за областите Благоевград и Кюстендил

ОТРАЗЯВАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНА КАМПАНИЯ „ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ, НАСРОЧЕНИ НА 26.03.2017 г.

Рекламна тарифа за предизборната кампания (1 месец)
БАНЕРИ


VIP банер 1 - 728х90 /най-горе, вдясно от логото/ - 100 % ротация –
1000 лв., 50 % ротация – 500 лв.



VIP банер 2 – 300х250 /вдясно от водещите новини/ - 100 % ротация –
1000 лв., 50 % ротация – 500 лв.



VIP банер 3 – 300х250 /под водещите новини/ - 100 % ротация – 800
лв., 50 % ротация – 400 лв.



VIP банер 4 – 300x250 /във всяка новина/ - 100 % ротация – 800 лв., 50
% ротация – 400 лв.



Банер 5 – 300x250 /под акцентите/ - 100 % ротация – 700 лв., 50 %
ротация – 350 лв.

Публикации /новини, съобщения, обяви/ с включени до 5 снимки
1 бр. – 120 лв.
- Репортажи и интервюта - 1 бр. – 250 лв. /с видимост на сайта в
продължение на 5 дни/
- Фото галерия от събитие с професионален фотоапарат - 1 бр. - 200
лв.

Рекламна тарифа за цялостно отразяване
Пакетна форма с неограничен брой публикации и включен
банер /със свободна позиция към момента на заявката/
Всичко: 4 500 лв.
/Основание за неначисляване на ДДС – чл. 113, ал. 9 от ЗДДС/
Всички цени са крайни!




Заявките за изработка на банери се приемат най-късно три дни преди
старта на кампанията
Заявките на банери с нетърговско съдържание подлежат на одобрение
и могат да бъдат отказани по преценка на Infomreja.bg
Не се допускат банери, които са в нарушение на етичния кодекс или
законодателството на Република България.

„ИНФОМРЕЖА“ предоставя еднакви условия и цени на всички политически партии,
коалиции от партии и инициативни комитети в кампанията.
Всяка публикация, банер или друга форма на агитация се публикуват след сключване
на договор и предварително заплащане на 100% от сумата по договора.
Заплащането се извършва само по банков път. За получените суми се издава
оригинал на фактура.

Екипът на Infomreja.bg

