
 
 
 

Съгласно чл. 187 от Изборния кодекс "Печатните медии и онлайн новинарските услуги 
предоставят едни и същи условия и цени на всички партии, коалиции и инициативни 
комитети, регистрирали кандидати". 

Рекламни оферти на „Маркетинг Вижън” ЕООД   

за изборите за членове на Европейския парламент на 26 май 2019 година  

Съгласно изискванията на Изборния кодекс, "Маркетинг Вижън" ЕООД регистрира в ЦИК и 

Сметната палата ценовата си листа за изборите за Европейски парламент, насрочени за 

26 май 2019 година.  

 

Ценоразпис на рекламните услуги в “RAZGRADNEWS.NET”  

за изборите за членове на Европейския парламент  

на 26 май 2019 година 

 

 

Рекламен пакет #1 

Включващ: 

- Предоставена информация за предизборно събитие – до 5 бр. 

- Предоставен репортаж от предизборно събитие – до 5 бр. 

- Предоставено предизборно интервю – до 2 бр. 

- Предоставен рекламен банер с размер 320px X 320px на позиция TOP SIDE 

Цена: 450 лв. 

 

 

 

Рекламен пакет #2 

Включващ: 

- Предоставена информация за предизборно събитие – до 10 бр. 

- Предоставен репортаж от предизборно събитие – до 10 бр. 

- Предоставено предизборно интервю – до 4 бр. 

- Предоставен рекламен банер с размер 720px X 90px на позиция POST 

Цена: 550 лв. 

 

https://razgradnews.net/
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Рекламен пакет #3 

Включващ: 

- Предоставена информация за предизборно събитие – до 10 бр. 

- Предоставен репортаж от предизборно събитие – до 10 бр. 

- Предоставено предизборно интервю – до 4 бр. 

- Предоставен рекламен банер с размер 1080px X 120px на позиция TOP 

Цена: 650 лв.  

Към всеки пакет може да бъде добавено публикуване на видео репортаж или интервю, като: 

- При изпратен готов запис за публикуване – цена: 120 лв. 

- При заснемане от наш екип – цена: 450 лв. 

 

Допълнителни услуги: 

Еднкратна предоставена публикация (репортаж, интервю и др.) - цена: 70 лв. 

TOP банер - 250 лв.  

POST банер - 180 лв. 

TOP SIDE банер - 120 лв. 

ВАЖНО! 

Материалите изпратени за публикуване могат да бъдат до 5000 символа, придружени с 

до 7 графични изображения. Всички материали ще бъдат публикувани по реда им на 

получаване на служебната поща web@razgradnews.net. 

Банер рекламите в уебсайта са на ротационен принцип. 

Всички цени важат за периода на предизборната кампания, до 26 май 2019 г. 

Цените са крайни и върху тях не се начислява ДДС. 

 

Лице за контакти: 

Петромир Пенчев 

Телефон: 087 882 6892 

E-Mail: office@marketingvision.bg 

 

Позиции за банер реклама 

mailto:web@razgradnews.net
https://penchev-bg.eu/
tel:359878826892
mailto:office@marketingvision.bg
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ТОП реклама - позицията се намира между навигационното меню и актуалните новини 

за деня в началната страница 

 

POST реклама - позицията се намира при преглед на всяка статия, над заглавието 

 

TOP SIDE реклама - позицията се намира на всяка страница (без начална), в дясна част на уеб 

сайта над нашата Facebook страница 


