РЕКЛАМНА ТАРИФА НА ОИ”СТАРИНЕН ПЛОВДИВ”
Цените са съгласно
НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ/
Приложение 8.7 ДРУГИ ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА ПЛОВДИВ / Последно изменение в сила от 11.10.2018

1. РЕКЛАМА В САЙТАVISITPLOVDIV.COM
Реклама чрез банер /линк/ на начална страница
- размер 285 px на 170 px – 90.00 лв.
Реклама чрез банер /линк/ на вътрешна страница
- размер 285 px на 170 px – 70.00 лв.
Реклама чрез банер /линк/ на вътрешна и начална
страница - размер 285 px на 170 px – 110.00 лв.
Реклама на начална страница чрез банер /линк/
размер - 1176 рx на 410 px – 150.00 лв.
Изработка на банер - по зададен размер 20.00 лв.
* Цените са с ДДС /продължителност на рекламата един месец/

2. РЕКЛАМА В СЪБИТИЙНИЯ КАЛЕНДАР
Реклама в електронния събитиен календар на адрес
visitplovdiv.com/bg/eventsplovdiv на събития, които се
провеждат в заведения за хранене и развлечения,
места за настаняване и търговски обекти
- анотация на събитието до 600 думи и до 3 снимки
/500 kb/ 50.00 лв.
* Цената е с ДДС за едно събитие /продължителност на рекламата
един месец/. ** ОИ „Старинен Пловдив“ не се ангажира с писане и/или
редактиране на текстове и снимки

4. РЕКЛАМА В ТУРИСТИЧЕСКА КАРТА
За тираж 50 000 бр.
- стандартно рекламно каре 60/35 мм – 800.00 лв.
- отбелязване на обект с неговото име върху
туристическата карта, без рекламно каре 400.00 лв.
За тираж 30 000 бр.
- стандартно рекламно каре 60/35 мм – 600.00 лв.
- отбелязване на обект с неговото име върху
туристическата карта,без рекламно каре 300.00 лв.
За тираж 20 000 бр.
- стандартно рекламно каре 60/35 мм – 400.00 лв.
- отбелязване на обект с неговото име върху
туристическата карта,без рекламно каре 200.00 лв.
За тираж 10 000 бр.
- стандартно рекламно каре 60/35 мм – 200.00 лв.
- отбелязване на обект с неговото име върху
туристическата карта,без рекламно каре 100.00 лв.
Изработка на рекламно каре – 20.00 лв.
* Цените са с ДДС за посочените тиражи, до изчерпване на
количествата
** Преди старта на рекламната кампания ОИ „Старинен Пловдив“
обявява тиража, който ще се отпечатва

5. РЕКЛАМА В КАТАЛОГ VISIT PLOVDIV

Реклама за туристически обекти по време на
международни туристически изложения- чрез флаер
или брошура до 60 бр. – 120.00 лв.
Разполагане на флаери, брошури и други печатни
рекламни материали в туристическите центрове
- За период от 1 месец – 30.00 лв.
- За период от 3 месеца – 50.00 лв.
- За период от 6 месеца – 90.00 лв.
Реклама чрез дигитални дисплеи в туристически
център на ул. ”Райко Даскалов” 1
- JPEG файл с размер 3555/2000 px. 72 dpi. – 200 лв.

Рекламна страница в туристически каталог на
английски “VISIT PLOVDIV” за тираж 1000 бр.
- предна вътрешна корица (втора корица) формат А5
/148 х 210 мм/ – 350.00 лв.
- задна вътрешна корица (трета корица) формат А5 /148
х 210 мм/ – 300.00 лв.
- задна корица (четвърта корица) формат А5 /148 х 210
мм/ – 400.00 лв.
- предно фолио - 2 х А5 /296 х 210 мм/ – 350.00 лв.
- задно фолио - 2 х А5 /296 х 210 мм/ – 300.00 лв.
- вътрешно фолио - 2 х А5 /296 х 210 мм/ – 250.00 лв.
- вътрешна страница /148 х 210 мм/ – 300.00 лв.
- 1⁄2 страница /148 х 105 мм/ – 200.00 лв.
- 1⁄4 страница /74 х 105 мм/ – 150.00 лв.

* Цените са с ДДС
** Периодът стартира на първо число от месеца
*** Служителите в туристическите центрове не носят отговорност и
не следят за изчерпването на рекламните материали
**** Разпространението по обектите се осъществявя от
рекламодареля

* Цените са с ДДС за посочените тиражи, до изчерпване на
количествата
** Дизайнът се изпраща от рекламодателя

3. РЕКЛАМА В ТУРИСТИЧЕСКИ ЦЕНТРОВЕ

ЗА ЗАПИТВАНИЯ, ОФЕРТИ И ЗАЯВКИ:

OИ”Старинен Пловдив”,отдел”Маркетинг и реклама”
ул. ,,Съборна“ 22, ет.2
е: tourism@plovdiv.bg
visitplovdiv.com

