гр. Габрово, ул. Сан Стефано 27, тел. 066/ 87-70-16
E-mail: bumerang@edasat.com
www.bumerangfm.net

ПРЕДИЗБОРНА КАМПАНИЯ ЗА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 11.07.2021 г.
РЕКЛАМНА ТАРИФА
НА РАДИО „БУМЕРАНГ FM”, гр. ГАБРОВО

за излъчване на клипове, съобщения, изявления и интервюта
1. Излъчване на предизборни клипове и съобщения:
до 30 сек. - 7.20 лв.
до 15 сек. - 3.60 лв.
до 45 сек. - 10.80 лв.
до 60 сек. - 14.40 лв.
2. Излъчване на изявления и интервюта:
От 1 до 10 мин. - 14.40 лв. на всяка започната минута.

Запис на съобщение- 14.40 лв.
Запис на изявление или интервю- 21.60 лв.
Всички цени са без ДДС !
3. Пакетни цени:
Ефирно време
27 +3 минути бонус

Цена без ДДС
388.80 лв.

Цена с ДДС
466.56 лв.

36 +4 минути бонус

518.40 лв.

622.08 лв.

45 +5 минути бонус

648.00 лв.

777.60 лв.

54 +6 минути бонус

777.60 лв.

933.12 лв.

Плащанията по кампанията са авансови, съгласно чл. 198 ал. 5 от Изборния кодекс!
Офертата е валидна до 11.07.2021 г.

Допълнителни разяснения за предизборната кампания за провеждане на
ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ на 11.07.2021 г.
в ефира на радио “БУМЕРАНГ FM”, гр. Габрово
1. Предизборните клипове се излъчват в специални блокове. При събиране на повече от един
клипа, подреждането в блока е по реда на постъпилите заявки (фактурата на плащане).
2. Заплащането на поръчаните излъчвания е авансово.
3. Излъчването на предизборни клипове по предоставен график може да става до 2 дни след
тяхното физическо получаване.
4. Радио „БУМЕРАНГ FM” излъчва изявления и интервюта до 10 минути- на живо в студиото
или предварително записани и предоставени на носител или e-mail: bumerang@edasat.com,
като файл с формат МР3 или WAV.
5. Излъчването на записани съобщения, изявления и интервюта в делничните дни може да
става в рамките на същия ден, след получаването им.
6. Съобщения, които се излъчват повече от 3 пъти, задължително се записват или се
предоставят като звуков файл.
7. В предлаганите пакети, минутите могат да се разпределят за излъчване на предизборни
клипове, съобщения, изявления, интервюта и участие в диспут.

26.05.2021 год.
гр. Габрово

