ОФЕРТА ЗА ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА
Благодарим Ви за желанието да разширите бизнеса си чрез нас!

Пътеводител на културния стопаджия (why42.info) е информационен сайт за новини, коментари и
анализи в областта на културата.
Във фокуса на информационния сайт е случващото се в културния живот на Варна.
Сайтът съчетава актуална информация за събитията в града, както и авторски материали, които
представят всеобхватно събития и личности, за да изградят облика на Варна като динамично развиващ се
център, предлагащ многообразие от културни и артистични прояви на местно и международно ниво.

АУДИТОРИЯ
Наши читатели са не само професионалистите в сферата на културата, но и всички онези нейни
любители, желаещи да бъдат информирани за случващото се в нашия град. Посетителите на
информационния сайт Пътеводител на културния стопаджия (why42.info) са високообразовани и
социално активни хора, които живеят навсякъде по света.
ТАРИФЕН ПЛАН НА НАШАТА ОФЕРТА
1.) Банери - Появяват се на всяка страница от сайта.
Банер 1

формат (728 x 90)
цена за 1000 импресии - 9 лева
Банер 2
или текстова реклама до 90 знака с линк

формат (200 x 90)
цена за 1000 импресии - 5 лева
Банер 3

формат (468 x 60)
цена за 1000 импресии - 7 лева
Банер 4

формат (468 x 60)
цена за 1000 импресии - 6 лева
Каре 1

формат (200 x 200)
цена за 1000 импресии - 8 лева

•
•

Вижте макета на сайта и разположението на банерите в него на последната страница в рекламната ни
оферта.
импресия – Зареждането на рекламен банер в браузъра на потребителя, се нарича импресия. При
всяко показване на банера Ви, разположен в интернет страницата ни, се генерира една импресия.
Колкото по-посещавана е тази страница, толкова повече импресии ще получите.

След заплащане на цената, рекламната позиция се предоставя за разполагане на банери. Рекламната
позиция не може да бъде преотстъпвана или заменяна с друга.

Преди изтичане на рекламния период, ще бъдете своевременно уведомени чрез електронна поща. При
неподновяване на рекламната позиция от Ваша страна, след изтичане на срока тя се освобождава без
допълнително предупреждение.
Всички реклами се подават от рекламодателите по зададените размери.
2.) Платени публикации
• Материал, илюстриран с фотография от редакцията и линк към сайт – 90 лева
• Материал, илюстриран с фотография от редакцията без линк – 70 лева
• Материал без или с предоставена от вас фотография с линк към сайт – 60 лева
• Материал без фотография и без линк – 50 лева
/При повторна публикация в рамките на месец, отстъпка 20 % от цената/
3.) Изработка на статия
Изработка на статия /до 5000 знака с интервалите/ по тема или предоставени материали
- илюстрирана с фотография от редакцията – 80 лева
- без фотография – 60 лева
Изработка на статия по материали на чужд език /английски, немски, френски,
италиански/ - 90 лева
Изработка на PR материал, илюстриран с фотография от редакцията – 80 лева
Изработка на PR материал – 60 лева
4.) Предложение за галерии
Присъствие за срок от 30 дни в постоянната рубрика „Търси се купувач”
/представяне на творба за продажба от Вашия фонд и статия за автора/
с фотография, реализирана от редакцията - 70 лева;
с фотография, предоставена от клиента - 50 лева .
5.) Предложение за издателства/книжарници/автори:
Представяне на книга/автор – 60 лева
Бележка: Цените, посочени с фотография, са на базата на 1 брой. Всяка допълнителна
фотография се заплаща отделно, като цената е 10 лв. за всяка следваща снимка.
КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС?
моб.: 0899 167 314
e-mail: office@why42.info
Банкова сметка:
"ПроКредит Банк"
BG59PRCB92301038507910
Сдружение за международен културен мениджмънт “Морско синьо”

Макет на сайта Пътеводител на културния стопаджия

С уважение,

Сдружение за межднароден културен мениджмънт “Морско синьо”

