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РЕКЛАМНА ОФЕРТА
ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2022
PA media е първият интернет новинарски сайт в Пазарджик и
региона, който функционира от октомври 2002 година. Сайтът е сред
първите и в страната.
В 20-годишната си история PA media се утвърди като водещ
информационен източник, който успешно изпълнява основната си
функция да информира многобройните си читатели.
За предстоящата предизборна кампания имаме възможност да
предложим следните позиции за предизборен банер: БАНЕР 1 и БАНЕР 2 в
дясната колона на сайта:
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Банер 1 е с размер 370х150 Px в основната страница – 180 лв.
седмично.
Банер 2 е с размер 370х250 Px в основната страница – 360 лв.
седмично.
Подредбата на банерите е на ротационен принцип ежедневно.
PR материали:
Готов материал от Предизборния щаб – до 1 стандартна страница(38
реда, 66 знака на ред) с до 2 снимки към публикацията -120 лв
Репортаж от събитие – текст до 1 страница и 2 снимки - 180 лв.
ПАКЕТИ С ОТСТЪПКИ:
Цената на пакетите е в зависимост от големината на банера - 1 или 2,
а материалите са от Предизборния щаб
5 материала и банер за 30 дни– 22% - 1030 лв или 1590 лв
(в зависимост от избрания размер на банера; материалите са от
предизборния щаб)
7 материала и банер за 30 дни – 27% - 1130 лв. или 1660 лв
10 материала и банер за 30 дни – 30% - 1340 лв или 1840 лв.
15 материала и банер за 30 дни – 33% - 1680 лв или 2170 лв
За по-големи пакети има възможност за договаряне с възложителя.
Цените са окончателни. Не сме регистрирани по ДДС.
Забележка: Готовите материали от предизборните щабове,
инициативните комитети и кандидатите трябва да отговарят на основните
принципи за ненакърняване на човешкото достойнство, етническа и
верска принадлежност на участниците в кампанията.
При въпроси – тел. 034/445457, 0888613691, 0887925332
Съгласно Изборния кодекс предизборните публикации се заплащат
предварително.
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