Melnicata.com е медиен сайт за новини и актуални събития от Несебър и региона. За
период от две години, Melnicata.com се превърна в предпочитан информационен
източник за активното местно население, живеещо в района или в други градове на
страната и чужбина, както и за славяно говорящите туристи и гости. Актуалността на
информацията, както и професионалното журналистическо отразяване на новините и
събитията, правят медията ни достоверен и предпочитан източник, често пъти
цитиран от местни и областни новинарски медии. Модерният дизайн, качеството на
фотографиите и графичното оформление, както и видео-продукциите, създавани от
нас, печелят бързо популярността и значимостта на електронния ни портал. Нашата
мисия е да служим на хората от несебърска община, да ги информираме навреме за
предстоящи събития: от културния, обществен, икономически и спортен живот до
свързани с битовокомунални дейности, а понякога за инциденти и проблеми.
Аудиторията на Melnicata.com се характеризира с активно отношение към бизнес,
култура и спорт. Най-голям дял от нея са местни жители на Несебър и сателитените
населени места. Съществена част от ежедневно информиращите се за местните
събития и възможности, са млади хора, които в момента живеят в по-далечни места.
Така например значима част от читателите на Melnicata.com са от София, Пловдив,
Варна, Стара Загора. Сред “посещенията” от чужбина най-активни са тези от Германия,
Русия, САЩ, Великобиртания и Испания. Отчетени са и такива от екзотични
дестинации като Китай, Оман, Индия.
Собственик на правата върху Melnicata.com е “Агенция за консултации и
комуникации” ЕООД.

Ценова оферта за реклама в Melnicata.com
ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА, период 1 седмица
Банер под заглавие/позиция 1/ хоризонтален, размери 570 х 175 Pixels – 80 лв.
Банер под заглавие/позиция 2R/ хоризонтален, размери 275 х 175 Pixels – 50 лв.
Банер средна колона/позиция 3/ хоризонтален, размери 375 х 240 Pixels – 55 лв.
Банер дясна колона/позиция 4/ вертикален, размери 175 х 375 Pixels – 40 лв.

ВЪТРЕШНА СТРАНИЦА, период 1 седмица
Банер над заглавие/позиция 1/ хоризонтален, размери 375 х 175 Pixels – 60 лв.
Банер лява колона/позиция 2/ вертикален, размери 350 х 500 Pixels – 50 лв.
Банер лява колона/позиция 2/ вертикален, размери 350 х 250 Pixels – 30 лв.
Банер дясна колона/позиция 3/ вертикален, размери 175 х 375 Pixels – 30 лв.

ПР публикация
Публикуване на ПР материал, текст със снимки – 205 лв.
Видео реклама
Публикуване на Рекламен клип (спот) – 105 лв. / седмица
Публикуване на Видео репортаж (вкл. заснемане на заглавна страница – 160 лв.
Малки обяви
Публикуване на малка обява – 15 лв.

Посочените цени са без ДДС.
Тарифата е в сила от 1.01.2019 г.

Контакти за реклама:
e-mail: cca.reklama@gmail.com
тел. 0554/30030
GSM: 0899 862 665

