
 

Възползвайте се от рекламните услуги на 50% в национална медия „Нова Вест“: 

- Стандартна рекламна публикация + публикуване във Facebook страницата на медия 

"Нова Вест" от 308 000 последователи – 80 лв. без ДДС вместо 160 лв. без ДДС 

• (включва текст предоставен от Вас, 1 снимка със свободен лицен и до 1 линк) 

 

- Мултимедийна публикация + публикуване във Facebook страницата на медия "Нова 

Вест" от 308 000 последователи – 90 лв. без ДДС вместо 180 лв. без ДДС 

* (включва текст предоставен от Вас, до 5 снимки със свободен лицен и до 1 линк) 

 

-  SEO публикация + публикуване във Facebook страницата на медия "Нова Вест" от 

308 000 последователи – 115 лв. без ДДС вместо 230 лв. без ДДС 

* (включва текст предоставен от Вас, до 1 снимка със свободен лицен и до 3 линка) 

 

- Рекламна публикация с текст изготвен от журналист на медия „Нова Вест“ + 

публикуване във Facebook страницата на медия "Нова Вест" от 308 000 последователи 

– 165 лв. без ДДС вместо 330 лв. без ДДС 

* (включва текст изготвен от журналист на медия „Нова Вест“ с включени до 2 

корекции, до 5 снимки със свободен лицен и до 1 линк) 

 

-  Рекламен банер  на позиция 2 в статия на 100% видимост за 10 дни в медия „Нова 

Вест“ – 120 лв. без ДДС вместо 240 лв. без ДДС 

• (Размер на банера 300x250 px. Формат: .jpg до 50Кb, статичен банер, в цената не 

се включва изработка на банера) 

 

- Рекламен банер  на позиция 4 в статия на 100% видимост за 10 дни в медия „Нова 

Вест“ – 100 лв. без ДДС вместо 200 лв. без ДДС 

• (Размер на банера 300x250 px. Формат: .jpg до 50Кb, статичен банер, в цената не 

се включва изработка на банера) 

 

- Story с линк във Facebook – 35 лв. без ДДС вместо 70 лв. без ДДС 

• (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) 

 

      -      Закачане(Pin to top) във Facebook страницата на Нова Вест – 125 лв. без ДДС вместо 

250 лв. без ДДС 

* Закачане (Pin to top) във Facebook страницата на Нова Вест на публикация или видео 

за 5 дни - услугата не се предлага самостоятелно) 

 

-  Публикуване на рекламен клип във Facebook страницата на медия "Нова Вест" от 

308 000 последователи – 75 лв. без ДДС вместо 150 лв. без ДДС 

* Kaчване на Рекламен клип във Facebook страницата на „Нова Вест“ предоставен 

от клиента 

 


