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Какво е Plovdiv24.bg Седмичен? 

Безплатният вестник на Пловдив и региона 

Plovdiv24.bg Седмичен е безплатен информационен вестник за Пловдив и 

региона, който излиза всеки петък. Във вестника преобладават сериозни 

обществени, институционални и политически новини и коментари.  

 

 

Къде се разпространява Plovdiv24.bg Седмичен? 

 

Plovdiv24.bg Седмичен се разпространява в над 50 точки в Пловдив и региона. 

Вестникът е достъпен на повечето места чрез специално поставените за целта 

щендери, намиращи се в големи магазини, част от хранителни и строителни 

вериги, бизнес центрове, бензиностанции и др. 

 

Вестникът се разпространява чрез Български пощи до 400 от най-големите фирми 

в Пловдив и региона, както и до 100 институционални адреса – общински и 

държавни администрации. 

 

 
 

Представяне 

Тираж: 40 000 

Издание: Седмичник 

Разпространява се Безплатно 

Излиза: Всеки петък 
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Цени за реклама 

Цени за реклама на първа страница 

Цена за 1 см2 над главата 20.00 

Цена за 1 см2 долу 15.00 

1/4 страница 2268.00 

  

Цени за реклама на вътрешна страница 

Цена за 1 см2 5.00 

Цяла страница 2500.00 

1/2 страница 1375.00 

1/3 страница 958.00 

1/4 страница 756.00 

  

Цени за реклама на последна страница 

Цена за 1 см2 7.00 

Цяла страница 3500.00 

1/2 страница 1925.00 

1/3 страница 1341.00 

1/4 страница 1058.00 

Публикации 

Цяла страница 2500.00 

1/2 страница 1375.00 

1/3 страница 958.00 

1/4 страница 756.00 

1/5 страница 600.00 

Всички цени са в лева, без включено ДДС 

 

Утежнения 

Политическа кампания 100% 

Фиксирана страница 20% 

 

Отстъпки за брой рекламни кампании 

за 4 бр. 10% 

за 8 бр. 15% 

за 12 бр. 20% 

за 16 бр. 28% 
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Други отстъпки 

За рекламни агенции 20% 

 

Изисквания 

Срок за подаване на рекламните файлове До 15:00 ч. във вторник 

Формат на рекламните файлове:   

При рекламни карета .eps и .pdf 

При публикации 
Текстов файл със съдържанието и 
снимка във формат .jpg, .eps или .png 

 

 

За контакти: 

 

Юлиана Дайджанян  

Мениджър маркетинг и реклама 

0887 45 24 24 

juliana@mg24.bg 

office@mg24.bg 
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