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ТАРИФА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2021 Г. 
 
 

ПАКЕТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ I - месечен 

  

1. Рекламен банер:  размер 200х (до) 300рх (панел централен и дясно) 

Видимост от всяка страница на сайта.  Банерът може да бъде насочен към избрана от поръчителя 

страница, видео, сайт, новина. 

2. Видео прозорец – до 3 видеа 

Видео новини, репортажи, рекламни видео клипове, предоставени от поръчителя.  

 

3. До 10 публикации в рамките на предизборната кампания 

Репортаж, интервю, программа, обява с текст, снимки, графики и др.на поръчителя. 

 

БОНУС: Новините публикувани в сайта ще бъдат видими и в страницата на „Търговище ТВ - Видео 

новини&Медии&PR“ в социалната мрежа Facebook и YouTube 

 

ЦЕНА: 3 700 лв. 

================================================================== 

ПАКЕТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ II – седмично,  с време на ползване 7 поредни дни : 

 

1. Рекламен банер размер 200х (до) 300рх (панел централен  и дясно страница) 

Видимост от всяка страница на сайта.  Банерът може да бъде насочен към избрана от поръчителя 

страница, видео, сайт, новина. 

2. Видео прозорец – 1 бр. 

Видео новини, репортажи, рекламни видео клипове, предоставени от поръчителя.  

3. Две публикации  

Репортаж, интервю, программа, обява с текст, снимки, графики и др. на поръчителя. 

БОНУС: Новините публикувани в сайта ще бъдат видими и в страницата на „Търговище ТВ - Видео 

новини&Медии&PR“ в социалната мрежа Facebook и YouTube 

 

ЦЕНА: 980 лв. 

 

 

„ТЪРГОВИЩЕ ТВ“ ЕООД предлага и единични цени на отделните елементи, публикувани на 

http://targovishte.tv 

 

1. Банер главна страница -  широчина 560 px , височина до 200px.    

Цена: 900 лв. за целия период на предизборната кампания; Цена: 400 лв. за срок на видимост 7 дни; 

Цена: 50.00 лв. за 24 часа 

2. Самостоятелно публикуване на видео във видео прозорец - срок на видимост – 3 дни 

          Цена за 3 дни: 540 лв. 

3. Самостоятелно публикуване на текстов материал с една снимка - Цена за еднократно публикуване  

– 150 лв.  

 

http://targovishte.tv/
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„ТЪРГОВИЩЕ ТВ“ ЕООД предлага и заснемане на видеоматериали (репортаж, обръщение на кандидата за 

кмет, рекламен клип и пр.), тъй като разполага с професионална видео, аудио и монтажна техника. 

Репортаж до 2 мин. (заснемане, монтаж и озвучаване с дикторски глас) – цена за изработка: 550 лв. 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:  

Посочените цени са в български лева, без включен ДДС. 

Публикуването на материалите става след предварително заплащане.  

„Търговище ТВ” си запазва правото да откаже публикация, съдържаща обидни квалификации. 

Възможни са и други комбинации от решения за предизборна агитация – по време, по място, за срок, за избор 

на различни формати.  Цените се договарят с управителя на „Търговище ТВ“ ЕООД. 

 

 

Информация за собственика: 

„Търговище ТВ“ ЕООД 

Управител: Кольо Колев 

GSM: 0889 820 307 

E-mail: t_tv@mail.bg 
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