
Лято ’2017

ИЗБЕРЕТЕ МЕЖДУ: 

ЗлаТЕн пакЕТ:
• 30 броя вестник “24 часа” 
• 30 броя вестник “България Днес” 
• 20 броя вестник “168 часа”
• 10 броя списание “Идеален дом”
• 10 броя списание “TREND”
ЦЕна на ЗлаТнИя пРоМоЦИоналЕн  
пакЕТ: 6 299.00лв.

СРЕБъРЕн пакЕТ:
• 15 броя вестник “24 часа” 
• 15 броя вестник “България Днес” 
• 10 броя вестник “168 часа” 
• 5 броя списание “Идеален дом” 
• 5 броя списание “TREND”
ЦЕна на СРЕБъРнИя пРоМоЦИоналЕн пакЕТ: 
3 149.50лв.

паРТньоРСка пРогРаМа

Осигурете допълнителна екстра за вашите клиенти  
и спечелете безплатна реклама във в. “24 часа” 

Специално предложение за месеците  
Юни, Юли, Август и Септември 
Уважаеми партньори, предлагаме на вашето внимание ек-
слузивна оферта - абонамент на преференциални цени за из-
данията на Медийна група България, които можете да вклю-
чите в туристическите пакети за Лято 2017. 

Всеки от заявените пакети ще ви осигури безплатна рекла-
ма в печатните и електронните издания на МГБ, която мо-
жете да използвате за привличане на нови клиенти до края 
на календарната година. 

Рекламата ще ви помогне да осигурите максимална заетост 
на хотела и в крилата на сезона. А вашите туристи ще по-
лучат интересни четива за лятната ваканция. 

2017  



БРонЗов пакЕТ:
• 5 броя вестник “24 часа” 
• 5 броя вестник “България Днес” 
• 3 броя вестник “168 часа”
• 2 броя списание “Идеален дом”
• 2 броя списание “TREND”
ЦЕна на БРонЗовИя пРоМоЦИоналЕн 
пакЕТ: 1 053.84лв.

Възможни са и други комбинации по ваш избор. 

БонУС:
Вложената в абонаменти сума ще ви бъде 
възстановена на 100% под формата на реклама 
във вестниците, списанията или сайтовете на 
Медийна група България по ваш избор. 

ЗакУпУвайкИ 
пРоМоЦИоналнИТЕ пакЕТИ, 

вИЕ СИ оСИгУРяваТЕ:

• интересни четива за туристите
• доволни клиенти 
• безплатна реклама в едни  
от най-популярните печатни  
и електронни медии в България

Лято ’2017

За контакт: Тодор Сотиров, директор Продажби,
02 942 2088, 0887 714 726, abonament@vgb.bg

пЕчаТнИ 
ИЗДанИя

2017  

онлайн 
ИЗДанИя

24chasa.bg
bgdnes.bg

168chasa.bg
dotbg.bg
hiclub.bg
mila.bg

24zdrave.bg
mama24.bg 
bgfermer.bg


