Местни избори 2019 г.
Представяме Ви оптимален пакет медийна реклама – „Нова Варна“
СОЦИАЛНИЯТ ПОРТАЛ НА ВАРНЕНЦИ – NOVAVARNA.NET „Нова
Варна“ е медия за социално споделяне на новини. Отличаваме се от всички
останали с оригиналната си визия, иновативен дизайн и социално
отношение към новините. Нашите читатели са от всички възрастови групи
и с различно социално положение. По-голямата част от аудиторията на
сайта е от Варна и региона. Според данните на Google Analytics за месец
август 2019-та „Нова Варна“ има над 500 000 реални потребители месечно
и генерира над 2 000 000 прегледа.
Страницата на „Нова Варна“ във Facebook разполага с над 167 726
последователи, което ни дава възможност на широко разпространение на
рекламни съобщения.
Сайтът на „Нова Варна“ поддържа най-съвременните системи на фейсбук –
INSTANT ARTICLES и Google – AMP за „незабавно“ зареждане на
съдържанието, което улеснява потребителите и предоставя по-добро
потребителско изживяване.

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019г.
Ценова листа

№

1.

Позиция

Бр.

Крайна
цена

Текст +
Снимки/

Включва текст до 1 страница
изготвен от редакторският
екип на медия „Нова Варна“ с
до 10 снимки и присъствие на
журналист на медията. С
опция за вграждане на Ваше
видео чрез линк. Вграждане на
хиперлинк към сайта Ви и
Вашата Facebook страница.
Контакти и локация;

300 лв. 1 бр.

300 лв.

Текст +
Снимки

Включва текст до 1 страница
предоставен от клиента с до 10
снимки и опция за вграждане
на Ваше видео.

220 лв. 1 бр.

220 лв.

Снимки

Снимки от предизборно
събитие

150 лв. 1 бр.

150 лв.

Поставяне в официалната
Фейсбук страница на медия
„Нова Варна“над 153 000
последователи на вече
публикувана статия в медията

90 лв. 1 бр.

90 лв.

Поставяне на публикацията на
главната страница на „Нова
Варна“ за 3 дни;

90лв. 1 бр.

90 лв.

Рекламен
формат

PR публикация в
медия
„Нова Варна“
Местни избори
2019 г.

2
Мултимедийна PR
публикация
3. Снимки направени
от фотографа на
медия „Нова Варна“
Поставяне във
3.
Фейсбук
страницата „Нова
Варна“

3.

Поставяне в
„Акценти“ на
„Нова Варна“

4. Видео репортаж/
видеоинтервю

Facebook

Акценти

Описание

Изработка, монтаж на видеото и
присъствие на журналист и
Видео за
фейсбук и оператор. Поставяне на Фейсбук
страница на „Нова Варна“ или
Youtube с
възможност за поставяне в youtube канала на
медия „Нова Варна“
вграждан

Ед.
цена

320 лв.

1бр.

320 лв.

5.

Видео - Live

Живо излъчване в страницата на
Нова Варна над 167 726
Facebook live –
вертикално или последователи; До 15 минути
1бр. 200 лв.
200 лв.
(откриване и закриване на
хоризонтално
кампанията)

Публикуване на
предизборен клип Публикуване на Времетраене на видеото до 3 мин.
на ФБ страницата
на ФБ
С включено подсилване на клипа
6.
150 лв. 1бр. 150 лв.
на „Нова Варна“ с страницата на
във Facebook страницата на
над 167 726
„Нова Варна“
стойност 10 лв.
последователи
7.

Главен банер

8.

Банер 1

9.

Банер под статия

10.

Банер 4

11.

Банер 4

970х250
пиксела
300х250
пиксела
728х90
пиксела
300х250
пиксела
300х600
пиксела

За контакти:
e-mail: info@novavarna.net
телефон: +359 883 454 144
телефон: +359 988 758 106

/при 50 % видимост/ 750 лв. За 7
750 лв
дни

7
750 лв.
дни

/при 50 % видимост/

120 лв.

7
120 лв.
дни

/при 100 % видимост/

550лв.

7
дни

/при 50 % видимост/

240 лв.

7
240 лв.
дни

/при 50 % видимост/

340 лв.

7
340 лв.
дни

550лв.

