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Банер  300 х 600  първа страница за един месец/ 50% ротация 4000 лв. 

Банер  300 х 600  втора страница за един месец/ 50%ротация 3000 лв. 

Платени публикации 10 броя по 250лв.  2500лв. 

Обща стойност на рекламата 
 

10500лв. 

Специална oтстъпка   50% 

Крайна цена   5 250 лв. 

Банер  300 х 600  първа страница 
за две седмици/ 50% 

ротация 2000 лв. 

Банер  300 х 600  втора страница 
за две седмици/ 50% 

ротация 1500лв. 

Платени публикации 6 броя по 250лв.  1500лв. 

Обща стойност на рекламата 
 

5000лв. 

Специална oтстъпка   25% 

Крайна цена   3 750 лв. 

ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНА КАМПАНИЯ
ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ
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ЕДИНИЧНИ ПУБЛИКАЦИИ 

 

Платена публикация - I страница 400лв. 

Платена публикация - II страница 300лв. 

 

Вид реклама: Цена за седмица: 

Банер  300Х250 700 

Банер  300Х600 1000 

Банер  980Х200 1000 

Банер  728Х90 700 

In banner video 1200 

Expandable 1200 

Floating 1200 

Side kick 1200 

Push down 1400 

Wall papers 2000 

Нестандартна реклама 2500 

 

 

Забележки: 

* Всички цени в офертата са без ДДС 

* В офертата видовете и броя на рекламите в пакетите е примерен. Те могат  да се 

променят според желанията на клиента и остойностяват по тарифата, публикувана на 

сайта flashnews.bg, както и регистрирана в ЦИК и Сметната палата. 

* При по-големи количества реклама, е възможно отстъпката да бъде заменяна за 

различни форми на реклама, по-голям брой импресии или допълнителни платени 

публикации. 

* За да се запази отстъпката от 50%, цената на пакета трябва да остане непроменена или 

по-висока. 

* При купуване на два пакета, отстъпката е 60% за всеки от тях. 

* Рекламата се пуска на сайта след предварително заплащане и одобрение.  

* Приложените цени са за най-често използваните реклами при предизборни кампании. 

Ако има интерес към други и нестандартни реклами, те заменят предложените в 

пакетите и се остойностяват. 

 




