ОФЕРТА ЗА РЕКЛАМА
във в. "Монт прес" - Монтана
Цени на колон-милиметър без ДДС в сила от 1 януари 2017 г.
Рекламни карета
Първа страница каре под главата
Първа страница каре долу
Вътрешна страница
Последна страница

-

чернобяла
1.80 лв./кол.мм
1.20 лв./кол.мм
0.46 лв./кол.мм
0.50 лв./кол.мм

пълноцветна
3.60лв./ кол.мм
1.80 лв./кол.мм
0.92 лв./кол.мм
1.00 лв./кол.мм

Информации, репортажи, очерци и други текстове, както и снимки, с политическа или
друга цел, с които се внушават идеи в период на президентски, парламентарни и местни
избори (стига това да не противоречи на морала и законите в Р. България) в пакет с
публикациите в ОНЛАЙН изданието на вестника се таксуват на колон-милиметър по
посочените по-горе цени с 20 % утежнение.
За фиксирано място, както и за пу бликуване на реклама до главата на вестника - це ните допълнително се договарят.
Цените са без ДДС.

Технически параметри:
Ширина на 1 колона
- 3.40 см
Ширина на 2 колони
- 7.20 см
Ширина на 3 колони
- 11.00 см
Ширина на 4 колони
- 14.70 см
Ширина на 5 колони
- 18.50 см
Ширина на 6 колони
- 22.25 см
Ширина на 7 колони
- 26.00 см
Ширина между колоните - 3 мм
Ширина на страницата
- 26.00 см
Височина на страницата - 40.00 см

ТАРИФА ЗА РЕКЛАМА В САЙТА НА ВЕСТНИКА
468 x 60 px - 100 лв на месец (до главата)
120 õ 600 px - 100 лв/месец
120 õ 120 px - 30 лв/месец
120 õ 240 px - 50 лв/месец
120 õ 90 px - 25 лв/месец
800 õ 60 px - 200 лв/месец (над страницата)
800 õ 80 px - 300 лв/месец (над страницата)
Областният вестник "Монт-прес" е с периодичност един път седмично - всеки вторник.
Издаването му започва от април 1990 г. и е със завоювани пазарни позиции в Северозападна
България.
Желателно е рекламните материали да се получават в редакцията в TIFF или EPS
формат не по-късно от 3 дни преди публикацията.
Фактурирането се извършва с данъчна фактура по ДДС.
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