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Офертата за информационна дейност на Knews.BG 
включва отразяване на събития, свързани с дейността 
и инициативите на представляваната от вас партия, 
коалиция или кандидат, а именно видеоновини, 
прессъобщения, бюлетини от предизборния щаб, 
слоган на политическата партия, платформата на 
организацията, публикуване на предизборен 
видеоклип, поместване на банер в рамките на 
кампанията.

-     Банер с размер 300х300 с възможност за линк към 
сайта на политическата сила или към вътрешна 
страница с видеоклип на партията или коалицията. 
Банерът е видим за всички страници на сайта. 

-   До 10 бр. публикации в рамките на кампанията

Пакет 1 

     Предложението ни включва както пакетни, така и 
единични цени. 

-   Публикациите от кампанията са с гарантиран 
приоритет в сайта. 

-   Цена на пакета за 2000 лв. в рамките  
на кампанията.
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-     Банер с размер 300х300 с възможност за линк към 
сайта на политическата сила или към вътрешна 
страница с видеоклип на партията или коалицията. 
Банерът е видим за всички страници на сайта. 

-   До 5 бр. публикации в рамките на кампанията
Пакет 2 

-   Публикациите от кампанията са с гарантиран 
приоритет в сайта. 

-   Цена на пакета за 1500 лв. в рамките  
на кампанията.
Единични цени

-   Публикация – текст и до 3 снимки, присъстваща до  
24 часа на основната страница: 300 лв./бр.

-   Банер с размер 300х300 с възможност за линк към 
сайта на кандидата, на политическата сила или към 
вътрешна страница с видеоклип напартията или 
коалицията – 600 лв., срок – 29 дни.

-   Цените на банерите са за целия срок на 
предизборната кампания – 29 дни.  
За по-кратки срокове цените на  
банерите се изчисляват  
пропорционално. 
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