ЛЯТНА ОФЕРТА
за допълнителни бонус публикации
за периода 15 юни – 31 август 2022 г.
Уважаеми партньори,
Предлагаме на вниманието ви нашата лятна оферта за реклама в националните
ежедневници „Телеграф“ и „Мач Телеграф“, насочена към всички рекламни агенции и
директни рекламодатели.
Само през лятото предоставяме допълнителни бонус публикации към рекламните
формати, описани по-долу в настоящото предложение.

www.piero97.com

При заявена платена публикация в избрано тематично приложение на в. „Телеграф“, получавате
допълнителна бонус публикация в основното тяло на в. „Телеграф“ или в. „Мач Телеграф“ в избран от
вас ден, както следва:

Обем на платената публикация

Бонус *

Цяла страница (260х390 мм)

½ страница

½ страница (260х195 мм)

¼ страница

*Бонусът задължително трябва да
бъде
усвоен
в
периода
на
настоящата кампания (15 юни – 31
август 2022г.) и не може да се
прехвърля за по-късен период и/или
рекламна кампания.

От таблицата по-долу можете да се запознаете в
детайли с всяко от тематичните приложения на в.
„Телеграф“ по дни от седмицата.
www.piero97.com

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Събота

Неделя

Агро Телеграф

АСТРО Телеграф +
Телеграф мания

Чудеса и вяра

Златно време

ТВ книжка

Телеграф Уикенд

Кулинарен Телеграф +
Неделник

Всичко за аграрния
сектор, аграрен
календар, интервюта,
материали, четиво за
всеки земеделец,
производител и
селскостопански
работник.

Седмични хороскопи
по зодии, материали
за свръхестественото,
исторически
мистерии, огромни
кръстословици,
судоку, пъзели,
забавни четива и
интересни ребуси.

Богати и
съдържателни
материали за
християнската вяра и
българските обичаи и
култура. Единственото
по рода си
приложение в
национален
ежедневник.

Много страници за
свободното време интересни маршрути,
здраве, любопитно,
силует, пъстри факти,
кухненски тайни,
диети, интервю на
уикенда, лов и
риболов, дом, клюки
и др.

40 развлекателни
страници за почивния ден
- неделен гост, спорт,
политика, много
любопитни четива, нови
рецепти, отбрани гозби и
класически ястия от
родната и световна кухня.

Специално
приложение за
читателите от третата
възраст – здраве,
лечение, превенция,
интервюта, лични
истории, практични
съвети за дома и др.

Това е най-голяматаТВ
книжка на българския
пазар с обем 28
пълноцветни страници,
модерна графика, удобно
позициониране на
програмите по ден, час и
тематика.

