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РЕКЛАМНА ОФЕРТА
МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019

PA media е първият интернет новинарски сайт в Пазарджик
и региона, който функционира от октомври 2002 година.
Сайтът е сред първите и в страната.
Акцент в съдържанието на медията са събитията на
територията на област Пазарджик.
В 17-годишната си история PA media се утвърди като водещ
информационен източник, който успешно изпълнява
основната си функция да информира многобройните си
читатели.
PA media има и мобилно приложение, удобно за
ползващите услугите на медията през телефон или таблет. В
мобилното издание се визуализира новинарският поток заедно
със снимковия материал.
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ЦЕНА НА РЕКЛАМА - БАНЕРИ

Позиция

Размери

Цена за
1 месец
кампания
в лева

1*

300 х 90 Px
до 40KB

380

2*

300 х 150 Px
до 40KB

480

3*

300 х 200 Px
до 50KB

550

4*

240 х 180 Px
до 50KB

690

5

350 х 75 Px
до 40KB

690

6*

700 х 75 Px
до 60KB

1200

7

350 х 75 Px
до 40KB

400

8

350 х 75 Px
до 40KB

400

12*

700 х 75 Px
до 60KB

300

13*

500 х 100 Px
до 50KB

280

*Позиция 6 обединява по размер два банера №5
Позиция 1, 2 и 3 се редуват седмично по вертикала
Позиции 4, 5 и 6 се визуализират в началото и във всяка новина
Позиции 12 и 13 са на вътрешна страница /при отваряне на новина/
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PR платени материали
Репортаж от събитие:
-текстов материал до 1 стандартна страница (38 реда, 66 знака на ред) с до 2 снимки
към публикацията– 150 лв
-с видеоклип до 3 минути - 200 лв.
Готов материал от Предизборния щаб – до 1 стандартна страница -100 лв
Съобщение за предизборно събитие (до 200 знака, публикува се в новините) – 50 лв
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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