МИННАТА
ИНДУСТРИЯ
Кой Кой е
СПЕЦИАЛИЗИРАНО ПРИЛОЖЕНИЕ – книжка
във вестник „24 часа“ и сайта 24chasa.bg
на 18 август 2020 г.
Проф. дтн инж. Николай Вълканов,
председател на
Българската минно-геоложка
камара и зам.-председател на КРИБ:

За бизнеса е важно да има
стабилност в управлението за 4 г.
Като правиш 300 млн. лв.
инвестиции, а се промени
рамката, ще настъпи катастрофа
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Браншът,
който и при спад в
цените на металите
21 675 миньори в добивната индустрия произведоха продукция за
близо 2,92 млрд. лв. през 2018 г.
Производителността продължава
да е 2,5 пъти по-висока от средната за индустриалния сектор.
Това води и до по-добри възнаграждения в отрасъла - за 2018 г.
средната годишна заплата е 20
233 лв., което е увеличение с 10%
спрямо предишната година. За
сравнение - средната годишна работна заплата за страната е 13
468 лв.
Стойността на износа на минната индустрия е 6,43 млрд. лв. през
2018 г. Това е с близо 17% повече
в сравнение с предишната година.
И това, въпреки че през първото
полугодие на миналата година цените на цветните метали на Лондонската борса бяха спаднали с
20-30%.
Браншът всъщност продължава
да вдига заплати и да инвестира
милиони левове дори при спад на
котировките на металите.

вдига заплати
и инвестира
2-3

„МИННАТА ИНДУСТРИЯ – Кой Кой е “ е специално приложение
на вестник „24 часа“ от серията икономически анализи, които
представят развитието на най-важните сектори и компаниите в тях.
Приложението ще бъде публикувано на 18 август, вторник,
в книжка със специален формат в целия тираж на в. „24 часа“.
В приложението ще анализираме състоянието и новите тенденции
в строителството.
Ще направим преглед на подсекторите в него – инфраструктурно,
промишлено, жилищно. В специален раздел ще разгледаме
добрите практики, иновациите, корпоративната социална
отговорност на компаниите. Във всеки от подсекторите ще
представим големите компании и най-интересните им проекти.
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М атериалите и самото приложение ще бъдат качени и на сайта
24chasa.bg, който е начело сред новинарските сайтове с над
1 900 000 уникални посетители на месец и близо 30% обхват на
интернет аудиторията в България по данни на Gemius. Сайтът е
отлично оптимизиран за търсачки, така че при търсене, винаги
резултатите му излизат на първи екран. Това е гаранция за
дългосрочна видимост на кампанията дори и след изтичането ѝ.
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В

естник „24 часа“ е най-влиятелният български всекидневник –
според традиционния годишен доклад на института за изследване
на журналистиката „Ройтерс“ към университета в Оксфорд.
Той е единственият вестник в топ 5 на българските медии по
доверие на аудиторията, според същото изследване.
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МИННАТА
ИНДУСТРИЯ
Кой Кой е
ТАРИФА ЗА РЕКЛАМНИ ИЛИ ПР ПУБЛИКАЦИИ
При публикуване на рекламно каре по-голямо от 1/3 страница получавате
БОНУС – публикуване на ПР материал в сайта 24chasa.bg
1/3 страница в приложението (168 мм х 171 мм) ...................... 1100 лв.
БОНУС – качване на ПР материал в сайта 24chasa.bg
1/2 страница в приложението (254 мм х 171 мм) ..................... 1600 лв.
БОНУС – качване на ПР материал в сайта 24chasa.bg
1 цяла страница в приложението (254 мм х 342 мм) ............. 3000 лв.
БОНУС – качване на ПР материал в сайта 24chasa.bg
Цените са без ДДС

ПРОМО БАНЕР:
Може да комбинирате участието си
във в-к 24 часа с БАНЕР на сайта
www.24chasa.bg и m.24chasa.bg – 300 x 250 px, 100 000 импресии,
за 5 работни дни + бонус събота и неделя
Специална цена – 500 лв.

ПАРАМЕТРИ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО – КНИЖКА

Размер – 25,4 см х 34,2 см
Хартия – вестникарска
Ушито с телчета
Разпространение – безплатно с тиража на вестник „24 часа“
Обем – 16 + страници

ДАТА
НА ИЗЛИЗАНЕ:
18 август 2020 г.

КРАЕН СРОК
ЗА ЗАЯВКИ:

7 август 2020 г.

