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Тарифа на рекламно-информационните услуги

за предизборна кампания за предсрочни Парламентарни избори – 2 април
2023г.

Информационният портал www.smolyannews.com, в качеството си на доставчик на онлайн 
новинарски услуги, предоставя, едни и същи условия и цени на всички партии, коалиции 
и инициативни комитети, регистрирали кандидати за предсрочни „Парламентарни избори-
2023“, насрочени за 02.04.2023г., както следва:

Ценова листа :
Публикуване на    PR-  публикации и съобщения, предоставени от Вашата партия или   
коалиция – 1 бр. - 80 лв. 
Обръщение – 100лв.
Цялостно представяне на листата с кандидати /снимки+биография/- 150лв.
Публикуване на репортаж с богат снимков материал – 180 лв.
Поставяне на  банер /за един месец/  - 450 лв.
Публикуване на  интервю – 200лв.
Пакет за публикуване на неограничен брой предизборни материали на 
партия,коалиция за цялаята кампания – 1800лв. /крайна цена/ 

Материалите се предоставят от клиента!
При подписване на договори за цялостно отразяване на предизборната кампания, 
политическите партии, коалиции и независими кандидати ползват допълнителни 
отстъпки.
Забележка:
-Цените са крайни и върху тях не се начислява ДДС. Съгласно Закона се заплащат 
предварително.
-Цените са за периода на предизборната кампания.

-Банера е позициониран на първа страница.

-Редакцията си запазва правото да откаже публикация, ако в нея се съдържат обидни  
квалификации и недоказани твърдения по адрес на регистрирани  кандидати на  
изборите.

-При заявки за публикации на фиксирано място се прилага правилото „Първият по  
време е първи по право“

За контакти:
Стефка Анастасова-Чавдарова
Смолян,ул.“Мирчо войвода“ №13
0886 193 191;0301/81072
stefi_tv@abv.bg
stefka@smolyannews.com     
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SmolyanNews.com e утвърден новинарски сайт, в който може да откриете горещите
новини от Смолян и региона, от България и света, актуални интервюта, видео новини
и развлекателни статии.

SmolyanNews.com е информационно-новинарски сайт, който се стреми да предоставя
на  своите  читатели  балансирана  комбинация  от  сериозна  и  развлекателна
информация, избягвайки таблоидния формат на новините в Интернет. Медията дава
на читателите информация, която им позволява да бъдат в крак със случващото се в
доста сфери на обществено-политическия живот най-вече в региона. 

Целта на  SmolyanNews.com е да предоставя на потребителите новини издържани в
сериозен  журналистически  стил.  Средно  на  ден  около  3000  души  посещават
информационният сайт, като броят им постоянно нараства.

"Smolyannews.com" от  началото  на  2022  година  е  с  нова  визия.  Изключително
удобен и лесен за навигиране, добра комбинация на цветове и оформление, винаги
актуална  информация той  придобива  все по-широка  популярност   в  региона  и в
страната. 
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