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ПЛАТЕНИ ПУБЛИКАЦИИ

Платената публикация в Правен Свят е стандартна статия,
без ограничение за брой знаци, снимки и линкове в текста.
Анонс на публикацията се позиционира в дясна колона на сайта,
на първа и всички вътрешни страници.
Цената се определя от броя дни, в които публикацията е видима на тези позиции.
По-големият брой дни осигурява по-голямо покритие на публикацията.
След изтичане на кампанията, публикацията се запазва в архива и е достъпна при
търсене в Google или Правен Свят.
Статистиката, която предлагаме е брой прочитания на новината и справка за
аудиторията в периода по Google Analytics.
Минимални технически изсквания
■ Снимка, в пропорция 100x80 рх
■ Заглавие до 200 знака с интервалите

Дни
1 ден
2 дни
3 дни
4 дни
5 дни
7 дни

IMP на
карето

Цена ЛВ, без
ДДС

20 000
40 000

400

10 000

60 000
80 000

810
900

12 000
15 000

100 000
120 000

960

Посетители,
видяли карето
4 000
7 500
9 000
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ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРОФИЛ
Профилът в Правен Свят подобрява вашето онлайн представяне в
професионалната общност и пред потенциални клиенти
LeaalWorld.bg/Drofiles

Услугата включва
■ Типа на профила - Кантора, Личност, Институция
■ Форматиране и въвеждане на информацията - снимки, текстове и др.
■ Включване на профила в каталога на Правен Свят - LegalWorld.bg/profiles
■ Изработка и публикуване на анонсиращ банер - 3 дни на първа страница
■ 50% отстъпка при публикуване на платен материал [интервю или статия), съгласно
условията за платени материали в ценовата листа на Правен Свят.
■ Свързаните с профила материали в Правен Свят имат в главата имиджов елемент,
който води към профила. Техните прочитания се отчитат отделно, от тези на
профила. За пример - legalworld.bg/41598

Профилът съдържа
■ Заглавна визия на профила - картинка за кантори, текст и снимка за личност
■ Кратко представяне до 300 знака, адреси, контакти, web site
■ Представяне и Интервю - пълноценни статии със снимки, линкове и др.
■ Лист на свързаните публикации - в Правен Свят и външни сайтове
■ Галерия - снимки с текст

Цена на профила за 12 месеца
500 лв (без вкл. ДДС]
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