
РЕКЛАМНИ ПАКЕТИ ЗА САЙТА CROSS.БГ ЗА ИНФОРМАЦИОННАТА 

КАМПАНИЯ ЗА МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019  

 

ПЪЛЕН ПАКЕТ: 

1.Пълно отразяване на всички събития провеждани в страната от предизборния щаб 

на Партията  с текст и снимки, предоставени материали от пресцентъра на 

Партията  - 10 000 лв. 

2.Собствени материали, интервю или предоставени с кандидат кмета или 

представители  от Партията, която го издига – 8 броя  - 3 000 лв. 

3.Репортажи, блиц коментари -5 броя -1000 лв 

4.Рекламен банер с размери 728/90 или 300/250 за 30 дни – 2000 лв 

            Общо: 16  000 лв без ДДС 

 

 

НОРМАЛЕН ПАКЕТ 

1. Отразяване на всички събития провеждани в страната от предизборния щаб 

на Партията с текст и снимки, предоставени материали от пресцентъра на  

Партията- 6000 лв 

2. Собствени материали, интервю с кандидат кмета или представители на 

партията, която го издига – 5 броя  2000 лв 

3. Репортажи, блиц коментари -10 броя – 2000 лв 

4. Рекламен банер с размери 728/90 или 300/250 за 15 дни - 1200 лв 

                       Общо: 11200 лв без ДДС 

 

СРЕДЕН ПАКЕТ 

1.Отразяване на събития провеждани в страната от предизборния щаб на Партията 

с текст и снимки, предоставени материали от пресцентъра на партията – 6000 лв 

2.Собствени материали, интервю с кандидат кмета или представители на партията, 

която го издига – 5 броя – 1000 лв 

3.Рекламен банер с размери 729/90 или 300/250 за 10 дни – 1000 лв 

                   Общо: 8000 лв без ДДС 

 

ИКОНОМИЧЕН ПАКЕТ 

1.Отразяване на събития провеждани в страната от предизборния щаб на Партията 

с текст и снимки, предоставени материали от пресцентъра на партията – 5000 лв 

2.Собствени, интервю или предоставени материали с кандидат кмета или 

представители на партията, която го издига – 4 броя – 1000 лв 

                 Общо: 6000 лв без ДДС 

 

 

МАЛЪК ПАКЕТ 

1.Отразяване на събития, предоставени от пресцентъра на партията – 3 000 лв 

                Общо: 3 000 лв без ДДС 

 

Възможни са и други варианти по договорка. 

 



 


