ЦЕНОВА ЛИСТА

„Нова Вест“ е национална медия, която има за цел да бъде обществено полезна и
да
отразява
всички
новини
от
България
и
света.
Медията притежава и по-голям капацитет да представя задълбочено и
многостранно събитията, фактите и новините, благодарение на националния си
обхват от читатели.
Акцентът на медия “Нова Вест” е модерният подход към новините, със силен
авторски журналистически и визуален почерк. Силно изразена чуваемост към
призивите
и
проблемите
на
българските
граждани.
Медия “Нова Вест” разполага с една от най-големите фейсбук станици в България
– аудитория с над 300 000 последователи.

За контакти относно реклама:
мобилен 1: +359 883 454 144, мобилен 2: +359 887 997 893, Имейл: office@novavest.bg

МЕДИЙНИ УСЛУГИ В НОВА ВЕСТ

Можем да Ви предложим и разнообразни медийни услуги. Те са подходящи, както за добре развити фирми
и организации, така и за по-малък бизнес. Насочени са към публичния, обществен и политически живот.

Стандартни услуги в Нова Вест
№ Вид
1

Рекламна
публикация

2

Мултимедийна
публикация

3

SEO публикация

4

Изготвяне и
публикуване на
съобщение

Описание

Единична Цена

Стандартната публикация включва 1 снимка/видео
(предоставени от Вас), 1 линк и предварително предоставен
текст до 5000 символа
Мултимедийната публикация включва до 10 снимки/видеo
(предоставени от Вас), 1 линк и предварително
предоставен текст до 5000 символа
Включва до 3 снимки/видеo (предоставени от Вас), до 3
линка и предварително предоставен текст до 7000 символа

90 лв.

Изготвянето и публикуването на мултимедийно съобщение
включва до 10 снимки/видеo (предоставени от Вас) и
подготовка на текст от нас до 2500 символа

Допълващи услуги в Нова Вест

110 лв.
160 лв.
260 лв.

5

Поставяне във
Публикуване в официалната Facebook страница „Нова Вест“ с
Facebook страница
над 300 хиляди последователи

70 лв.

6

Разпространение
във Facebook
канали
Host/Co-Host
Facebook Event

Разпространение по тематични канали (само за публикации
в „Нова Вест“)

80 лв.

Co-Host или Host (създаване) на Фейсбук събитие през
официалната страница с над 300 000 потребители /без
включен бюджет/

100 лв.

7

8

Изработка на
видео реклама

Изработката на видео реклама включва обработка на
видео. Клипът e до 2 мин, включва заснемане и обработка
за интернет формати – facebook, youtube и др.

350 лв.

11

Story с линк във
Facebook

Качване на публикацята като Story с активен линк на 100%
видимост във Facebook страницата на Нова Вест за 24 часа
(услугата не се предлага самостоятелно)

70лв.

12

Закачане(Pin to
top) във Facebook
страницата на
Нова Варна
Kaчване на
Рекламен клип

Закачане (Pin to top) във Facebook страницата на Нова Вест
на публикация или видео за 5 дни (услугата не се предлага
самостоятелно)

250лв.

Kaчване на Рекламен клип във Facebook страницата на
Нова Вест предоставен от клиента

150лв.

42

Изработка на
стандартен банер

Изработката включва комбиниране на снимки и текст с
размер: 300х250 пиксела, формат: .jpg

30 лв.

43

Изработка на
анимиран банер

Изработката включва анимиране на снимки и текст с
размер: 300х250 пиксела, формат: .html5

90 лв.

18
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БАНЕР РЕКЛАМА НА ПЕРИОДИ ПРИ 50% ВИДИМОСТ
Основни банер позиции / посочените размери са в пиксели
№ Рекламен
формат
1
Банер 1
Размер: 540х90

Позиция

главна страница и
вътрешна страница
при публикации
главна страница и
вътрешна страница
при публикации
главна страница

Месечни
импресии
120 000

Уникални
посещения
200 000

Цена за
10 дни
100 лв.

Макет и изисквания

120 000

200 000

120 лв.

Вид: Изображение
Формат: .jpg до 50Кb

20 000

10 000

90 лв.

Вид: Изображение
Формат: .jpg до 70Кb

120 000

200 000

100 лв.

Вид: Изображение
Формат: .jpg до 50Кb

120 000

200 000

140 лв.

Вид: Изображение
Формат: .jpg до 50Кb

Вид: Изображение
Формат: .jpg до 50Кb

2

Банер 2
Размер: 300x250

3

Банер 3
Размер: 720х180

4

Банер 4
Размер: 300x250

5

Банер 5
Размер: 720х180

главна страница и
вътрешна страница
при публикации
вътрешна страница
при публикации

6

Банер 6
Размер: 300x250

вътрешна страница
в статия

120 000

200 000

160 лв.

Вид: Изображение
Формат: .jpg до 50Кb

7

Банер 7
Размер: 300x250

вътрешна страница
под статия

120 000

200 000

140 лв.

Вид: Изображение
Формат: .jpg до 50Кb

8

Банер 8
Размер: 300x250

вътрешна страница
под статия

120 000

200 000

140 лв.

Вид: Изображение
Формат: .jpg до 50Кb

10

Тапет зад сайта
Размер:
мин. 1280х768

главна страница и
вътрешна страница
при публикации

120 000

250 000

При Вид: Изображение
запитване Формат: .jpg до
200Кb

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ

За Вашето професионално публично представяне, Ви предлагаме специализиран набор от консултантски
интернет и публични услуги. Подходящи за фирми и личности, които искат да подобряват имиджа си.

Интернет услуги / периода на услугите е за месец
№ Вид
43

Корпоративен/личен
интернет PR

45

Facebook реклама

46

Google
реклами
План за интернет
медийна реклама

47

Описание

Цена /за месец/

Поддръжка на публични корпоративни профили и
страници в социалните мрежи Включва 1 бр. профил
или страница месечно, до 10 публикации ,
оформление на текст, качване на снимка или видео
Поддръжка, управление и настройка на Facebook
реклама до 3 кампании на месец
Поддръжка, управление и настройка на Google
реклама до 3 кампании на месец
Изготвяне на индивидуален план за реклама в
интернет, включващ всичко необходимо за насочено
представяне

500 лв.
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300 лв.
300 лв.
400 лв.

50

Изготвяне на план за
публично
представяне

Изготвяне на месечен план за участия, събития,
отразяване и други дейности в зависимост от целите и
тематиката.

Допълнителни уточнения:

400
лв.

Месечни импресии – са минималният брой показвания на страница, които сайтът генерира на месец. През
натоварени месеци сайтът може да генерира двойно или тройно по-голям размер импресии.
Уникални месечни посещения – Това са отделните лица, които посещават сайта.
Обхват на медийните услуги - Медийните услуги на „Нова Вест“ се предлагат за територията на цяла България
Всички клиенти трябва да се запознаят с общите ни условия за реклама:

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА РЕКЛАМА

Последно обновяване на ценовата листа – 30.09.2020г.
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