На вниманието
…………………………………………………

О Ф Е Р Т А - П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

О

т името на Рекламният отдел на интернет портала Rousse.Info, специализиран
регионален интернет сайт само за русенски новини и събития, предлагаме следните
възможности за публична изява от страна на …………………………………, регистрирана в

ЦИК, във връзка с изборна кампания за общински съветници и кметове на населени места на 27
октомври 2019 година в Република България:

Платени публикации: партии и коалиции, официално регистрирани в ЦИК, могат да
изпращат собствени материали (текстове и снимки) за публикуване в рубриката „Новини и
събития“ на Rousse.Info , отнасящи се до изборите за общински съветници и кметове на населени
места 27 октомври /неделя/ 2019 година, откъдето читателите да могат да придобият посъщество представа за техните идеи и цели. Една публикация е на цена 100 лева (цената е
крайна, с вкл. всички данъци). Има възможност при сключване на договор с Ruseinfo, за 5 или 10
материала, да се прави от стъпка от съответно 5 или 10 %.
Рекламни банери I вариант: На разположение на желаещите партии и коалиции, участници
в Местните избори, са възможности за индивидуални банери, намиращи се в дясно на титулната
страница на медията. Те са видими от всички страници в сайта и са с размери 280х240 пиксела.
Цената на всеки един от банерите за времето на рекламната кампания е 500 лева, като е с вкл.
ДДС. Банерите се предоставят от рекламодателя. Банерите са индивидуални и не се комбинират
с такива на други партии (без ротация).
Рекламен банер II вариант: На разположение на желаещите партии и коалиции, участващи
в Местните избори 2019 година, е индивидуален брандиращ банер хоризонтален Super
Leaderboard - 1148 * 90 (възможни варианти на височината до 160 пиксела) - разположен в
хедъра и видим на всички страници в сайта. Наемната цена тук е 850 лв. за времето на
предизборната кампания.

В края на кампанията, на рекламодателите ще бъде предоставена статистическа
информация за посещаемостта на техните статии / банери.
Като бонус партиите и коалициите имащи банери в Rousse.info, получават безплатни
публикации на събитията, провеждани и подготвяни от тях във връзка с изборите общински
съветници и кметове на населени места.

Екипът на Rousse.info държи да отбележи, че публикува материали, подготвени
сътрудниците на партийните централи, чиито имена ще бъдат оповестявани, без да се налага
каквато и да е намеса и корекция от наша страна. За съдържанието и вида на предизборните
материали на съответните партии, отговорност носят само техните автори, а не екипът на
Rousse.info.
Призоваваме текстовете/банерите, които ще бъдат изпращани за публикуване в интернет
портала Rousse.Info, да бъдат умерени и да не съдържат обидни, дискриминационни и други
противозаконни квалификации и епитети по отношение на други участници в кампанията, като
Сайтът си запазва правото да не ги публикува до тяхната редакция от страна на
партията/коалицията.

Ние вярваме, че нашите предложения ще са от полза за постигане на набелязаните цели от
всеки от Вас и екипът Ви.

За контакти, моля свържете се с г-жа Калинка Трифонова
на телефон 0878 114 106 или на ел. поща ktrifonova@rousse.info

