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Почитувани,
 
Со традиција од полни 12 години, интернет порталот InPress од Охрид Ви го испраќа
следниот ценовник за платено политичко рекламирање за учесниците во изборната
кампања за локалните избори 2021 година.
 
Ценовникот подеднакво важи за сите учесници во изборниот процес и е веќе доставен до
Државната изборна комисија, Државниот завод за ревизија и до Државната комисија за
спречување на корупцијата.
 
Според Изборниот законик, интернет порталот InPress од Охрид до започнување на
изборната кампања два пати го објави ценовникот за платено политичко рекламирање.
 
Воедно Ве информираме дека порталот е регистриран на листата на медиуми кои ќе
обезбедуваат платено политичко рекламирање (ППР) за предвремените парламентарни
избори во Државната изборна комисија (ДИК). Со тоа медиумот се обврза дека ќе
емитува платено политичко рекламирање за учесниците во изборната кампања за локалните
избори 2021 година.
 
Порталот е дел од регистарот на професионални онлајн медиуми на СЕММ и ЗНМ.
 
Со почит,интернет портал InPress - Охрид



Почетна страна
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Единечен блог
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Пакет 1
Златен пакет

Пакет 2 Пакет 3
Пакет 4

самостоен избор на
банери:

- Банер на позиција 1, 5
или 2 во прво видно 
поле 
- Банер 9 во секоја вест
која се отвора на 
порталот 
- Видео интервју со 
кандидатите
- следење на сите прес 
конференции, објави, 
реакции и теренски 
посети на кандидатите
- објава на вести од 
прес конференции, 
објави, реакции и 
теренски посети на 
кандидатите
- споделување на 
вестите на социјалните 
мрежи 
- споделување на 
видеа во живо од 
митинзи и останати 
настани на Facebook
- снимање на 
професионални 
фотографии за 
користење 
- снимање на 
професионални видеа

- Банер на позиција 1,5 
или 2 во прво видно 
поле 
- Банер во секоја вест 
која се отвора на 
порталот 11
- Видео интервју со 
кандидатите
- објава на вести од 
прес конференции, 
објави, реакции и 
теренски посети на 
кандидатите
- споделување на 
вестите на социјалните 
мрежи 

- Банер на позиција 1, 5
или 2 во прво видно 
поле 
- Oбјава на вести од 
прес конференции, 
објави, реакции и 
теренски посети на 
кандидатите

- позиција 1 - 30.000 
денари неделно 
- позиција 2 - 30.000 
денари неделно
- позиција 3 - 25.000 
денари неделно
- позиција 4 - 25.000 
денари неделно
- позиција 5 - 30.000 
денари неделно
- позиција 6 - 25.000 
денари неделно
- позиција 7 - 25.000 
денари неделно
- позиција 8 - 45.000 
денари неделно
- позиција 9 - 60.000 
денари неделно

цена цена цена

4.500 евра
неделно

3.500 евра
неделно

2.500 евра
неделно
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