ОНЛАЙН УСЛУГИ
Кой Кой е
СПЕЦИАЛИЗИРАНО ПРИЛОЖЕНИЕ
във вестник „24 часа“ и сайта 24chasa.bg
„ОНЛАЙН УСЛУГИ - КОЙ КОЙ Е“ е специално приложение
на в. „24 часа“ от серията икономически анализи, които
представят развитието на най-важните сектори и компаниите
В условията на извънредно положение
в тях.
На пълна мощност
Приложението ще бъде публикувано през август 2020 г. в
опазиха и хората, и тока
книжка със специален формат в целия тираж на в. „24 часа“.
В приложението ще анализираме състоянието и новите
тенденции в този вид услуги, които станаха особено
актуални при пандемията от COVID-19. Ще направим преглед
на развитието им в различните подсектори – в банките,
разплащанията, търговията, поръчките за доставки на храна
и други стоки по домовете, покупката на билети, резервации,
18% от газа
у нас вече
административните услуги.
не е руски
В специален раздел ще разгледаме добрите практики
и иновациите на компаниите.
Васил Гр
уд
ев
:
Фонд “З
Предлагаме ви партньорство в проекта, защото вярваме, че
емедел
ще плащ ие”
наврем а
по този начин ще разширите кръга от потребители на вашия
и ще зае, но
провер сили
ките
бизнес и ще затвърдите доверието и имиджа си пред тях.

Теменужка Петкова:

Големите проекти
в енергетиката се
изпълняват заради
последователната
ни политика при
спазване на
правилата
4-6

ПОНЕДЕЛНИК,
22 ЮНИ 2020 Г.

 БЕХ с ръст на
печалбата от
660,4 млн. лв.
17

 Всички
държавни
компании без
ТЕЦ “Марицаизток 2”
са на плюс
2-3

Поне 2,02 млрд. евро
взема България
от зелената сделка

Как и за какво ще се разпределят парите

18

Интервю с Владимир Малинов, изпълнителен
директор на “Булгартрансгаз”
12-13

Над 1,3 млрд. лв.
приходи в годината,
когато АЕЦ “Козлодуй”
стана на 45 г.
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ПОНЕДЕЛН
ИК,
17 ФЕВР
УАРИ 2020
Г.

ПРЕДИЗВ
И
И ТРУДНИ КАТЕЛСТВА
РЕШЕНИЯ

Оценката
за 2019
сравнител
г.:
добра за но
Инвести отрасъла.
циите за
2020-а ще
са плахи

2-3

Отглежда
нето
на св
ще е изине
годно

Индустриа
лното произ
се възстановя
водст
от африканск ва след поражво
енията
ата чума

У нас действа вече ост
измичн
Еврокод за антисе ържат
- сградите да изд
на трус, който сеини
год
случва на 1000

6

€ 133,8
млн.
има
лозя и за
вино

Интервю

с инж. Краси
мир

Коев

14

30

ЗТренАдъГт наРгоЯре ВщеАпродНълЕжи

поне още 2 години

. лв.
млрдция
1 500 15 про
дук
15% 13
души заети
2018-а

ръст на
година

в сектора

за

Най-влиятелният всекидневник се ползва с най-голям
авторитет сред всички печатни медии в България.
Медийната ни група вече 30 години е най-големият
печатен издател в България.
Дигиталните ни канали са утвърден и предпочитан
рекламоносител от българските компании.
Представете себе си и бизнеса си в ерата на
дигиталните комуникации и разширете клиентската
си база, достигайки до нова аудитория чрез участие
в специалното принт издание за онлайн услуги.
Редакцията на „24 часа“ с радост ще създаде
съдържание за всеки онлайн бизнес.
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ОНЛАЙН УСЛУГИ
Кой Кой е
ПРЕДЛАГАМЕ ВИ ПАКЕТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, КОЕТО ВКЛЮЧВА РЕКЛАМА И НЕЙТИВ ПУБЛИКАЦИИ
ЕДНОВРЕМЕННО В ПРИНТ И ОНЛАЙН ИЗДАНИЯТА НИ, КАКТО И В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ,
КЪДЕТО „24 ЧАСА“ Е С НАД 250 000 ПОСЛЕДОВАТЕЛИ. БИХТЕ МОГЛИ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТЕ
ОТ СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНИ ПАКЕТНИ ЦЕНИ:

ВАРИАНТ 1:

• Две публикации в 24chasa.bg (интервю със собственик/управител, представяне на
бизнеса/компанията, представяне на големи клиенти, ако бизнесът е b2b)
• Споделяне на публикациите във фейсбук страницата на „24 часа“
• Публикуване на story post във фейсбук страницата на „24 часа“ (2 бр.)
• Банер кампания в 24chasa.bg и 168chasa.bg – 200 000 излъчвания на банер формат
по ваш избор
• Реклама или ПР с обем една страница в специалното издание на „24 часа“ –
„Кой кой е в онлайн търговията“
ПАКЕТНА ЦЕНА: 2 500 ЛВ.

ВАРИАНТ 2:

• Публикация в 24chasa.bg (интервю със собственик/управител, представяне на бизнеса/
компанията, представяне на големи клиенти, ако бизнесът е b2b)
• Споделяне на публикацията във фейсбук страницата на „24 часа“
• Публикуване на story post във фейсбук страницата на „24 часа“
• Банер кампания в 24chasa.bg и 168chasa.bg – 100 000 излъчвания на банер формат
по ваш избор
• Реклама или ПР с обем половин страница в специалното издание на „24 часа“ –
„Кой кой е в онлайн търговията“
ПАКЕТНА ЦЕНА: 2 000 ЛВ.

ВАРИАНТ 3:

• Публикация в 24chasa.bg (интервю със собственик/управител, представяне на бизнеса/
компанията, представяне на големи клиенти, ако бизнесът е b2b)
• Споделяне на публикацията във фейсбук страницата на „24 часа“
• Публикуване на story post във фейсбук страницата на „24 часа“
• Банер кампания в 24chasa.bg и 168chasa.bg – 50 000 излъчвания на банер формат
по ваш избор
• Реклама или ПР с обем четвърт страница в специалното издание на „24 часа“ –
„Кой кой е в онлайн търговията“
ПАКЕТНА ЦЕНА: 1 500 ЛВ.

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:

края на август 2020 г.

КРАЕН СРОК
ЗА ЗАЯВКИ:
31 юли 2020 г.

Цените са без ДДС

ПАРАМЕТРИ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО – КНИЖКА

