ОФЕРТИ
Парламентарни избори 2021

Pa1.bg е един от утвърдените и най-четените информационни сайтове за новини
от Пазарджик и региона.
Нашата читателска аудитория включва хора от 18 до 60 години, което показва
широк интерес към новините, които публикуваме.
Нашата цел е бързина, точност и обективност при отразяването на случващото се
в различни сфери – политика, икономика, бизнес, култура, спорт.
Имаме удоволствието да предложим на Вашето внимание оферта за
информационно и медийно сътрудничество по време на предизборната
кампания, която включва:
Пакети:
Отразяване на предизборната кампания на политическа партия – листа от
кандидати за народни представители – откриване на кампанията, 3 по-важни
събития, закриване на кампанията, 3 интервюта с кандидати за депутати,
подадени от предизборния щаб – 3 000 лева
Персонално отразяване на предизборната кампания на кандидат за народен
представител, което включва – новини от откриване на кампанията, от
закриването, от 3 срещи на кандидата, интервю с кандидата, качване на
прессъобщения от кампанията – 2 000 лева
Качване на сайта на прессъобщения, подадени от предизборния щаб на
кандидати за народни представители – 10 бр – 1 000 лева

Индивидуални публикации:
Качване на 1 прессъобщение, подадено от предизборен щаб – 100 лева, 3
прессъобщения – 300 лева, 5 прессъобщения – 500 лева
Видеоматериал с дължина от 0.30 сек до 1 мин – 100 лева, от 1 до 2 минути –
200 лева, за 3 минути – 300 лева. Изискване за подадените видеоматериали е да
са качени в Ютюб.
Интервю на сайта – 200 лева
Банер – на първа страница до логото – 1000 лева за 1 месец
Под новините – 500 лева
В рубрика Снимка на деня – публикуване на снимка на кандидата и негово
послание – 3 дни на сайта – 100 лева
При желание от страна на политическите партии и кандидатите съществува
възможност за индивидуално договаряне и комбиниране на предложените
опции.
При постигане на споразумение се подписва договор, заплащането по който
се извършва в началото на кампанията.

С пожелание за успешно сътрудничество:
Екипът на РА1.bg

