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ОТНОСНО: условията и реда за провеждане на предизборна агитация
в изборите за членове на Европейския парламент от Република
България на 26 май 2019 г.
На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, т. 22, 23 и 24, чл. 58, чл. 175 – 201, § 1,
т. 15, 16 и 17 от ДР на Изборния кодекс ви предоставяме офертата за
регионалния сайт Карлово, Сопот и Хисаря

KarlovoPress ще предоставя възможност за отразяване на
предизборната кампания на партиите, коалициите от партии и
инициативните комитети, регистрирали кандидати, при едни и същи
условия и цени.
Заплащането на услугите ще се извършва
предварително. Право да публикуват ще имат кандидатите, които са
регистрирани и издигнати от политически партии парламентарно
представени, коалиции от партии, партии, които са членове на
Европейския парламент, но не са парламентарно представени,
инициативни комитети и извънпарламентарно представени партии.
Освен това сайтът ще предоставя следните услуги при условия и цени
посочени по-долу:

1. Платена публикация без линк към уеб сайт – 100 лв.
2. Платена публикация с линк към уеб сайт – 120 лв.
3. Публикуване на видеоматериали:
- до 5 минути – 150 лв.
- до 10 минути – 200 лв.
- до 15 минути – 250 лв.
- до 20 минути – 300 лв.

- до 30 минути – 350 лв.
- до 45 минути – 400 лв
- до 60 минути – 420 лв.
4. Видеоклип /Изработка/

Излъчване

- до 30 сек. – 300 лв.

1-7 дни – 20 лв/ден

- до 1 мин. – 400 лв.

8-30 дни – 10 лв/ден

5. Статичен банер – 300х250 – изработка – 200 лв.
- 468х60 – изработка – 250 лв.
За 1000 импресии – 60 лв.
За 2000 имресии – 80 лв.
За

5000 импресии – 100 лв.

За 10 000 импресии – 150 лв.

6. По желание на клиента KarlovoPress.com може да поеме разработка
на статия по зададена тема и предоставени материали – 450 лв.
За външна продукция ще се заплаща 50 % от изработката по цените
посочени в офертата на сайта!
За пакет услуги – по договаряне!
Цените са без включен ДДС!
За повече информация и контакти: 0889 387 639

