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Информативниот портал dnevninovosti.mk Ви овозможува да ги следите најважните и најнови политички
вести, како и анализи, новости од бизнисот, економијата, локалната самоуправа, светот, културата,
сценскиот живот, медицината, науката и технологијата и многу други интересни содржини.
Порталот започна со работа во јуни 2020 година, а веќе денес претставува успешна приказна помеѓу
информативните интернет портали во Македонија, со бројка од 550 000 посети месечно, и тенденција на
раст.
Порталот dnevninovosti.mk е присутен на социјалните мрежи (facebook, twitter, youtube и instagram).
Достапен е во сите медиумски форми (десктоп, мобилна и таблет верзија).
Уредувачката политика на порталот dnevninovosti.mk е објективна, непристрасна и балансирана. Најважно
за нас е да го задржиме правото на јавноста да добие објективна и целосна информација, која ќе биде и во
согласност со етичките норми. Порталот dnevninovosti.mk е членка на Советот за етика во медиумите во
Македонија (СЕММ). Исто така сопствеништвото и новинарите со авторски текстови се членови на ЗНМ
(Здружение на новинари на Македонија).

Ценовник за закуп на рекламен простор на dnevninovosti.mk
Позиција на банер

Димензија / px

Цена / 1000
импресии / МКД

Билборд горе

Насловна

644 x 150

250

Банер горна половина

Насловна

307 х 220

200

Билборд средина

Насловна

644 x 150

200

Банер долна половина

Насловна

307 х 220

180

Билборд доле

Насловна

644 x 150

180

Билборд горе

Категорија/статија

644 x 150

250

Банер горна половина

Категорија/статија

307 х 220

200

Банер долна половина

Категорија/статија

307 х 220

180

Билборд доле

Категорија/статија

644 x 150

180

Банер во текст

Статија

307 х 220

300

Објавување на ПР-текст 3..000,00 МКД.
Графичка изработка на банер / фотографија 1.000,00 МКД
Графичка изработка на анимиран банер 2.500,00 МКД
За закуп на банер за 6 месеци објабување на три ПР-текстови ГРАТИС
За закуп на банер за 12 месеци, објабување на дванаесет ПР-текстови (еднаш во месецот) и графичка
изработка на банер ГРАТИС
НАПОМЕНА:

ПР-текстовите се објавуваат на нашите страници на социјалните мрежи (facebook,
twitter)
Како прилог на оваа понуда Ви доставуваме аналитички извештај за посетеноста на
нашиот портал од релевантен аналитички извор Google Analytics
Максимална големина на банер е 200 KB
ДЕЛ РИО

ПРОДУКЦИЈА
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