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  ПОНУДА ЗА РЕКЛАМИРАЊЕ НА WWW.NETPRESS.COM.MK 

 
Генерални Информации: 
 
Име на компанијата:        Друштво за издаваштво, графичка дејност и трговија 

                                           ЛД ПРЕСС МЕДИА ДОО Скопје 

Адреса:                             Елисие Поповски Марко број 4 локал 3 1000 Скопје 

Лице за контакт:             Лидија Станчевска Кумева  
 
Oсновна дејност, фуннкција и примарна цел на на Нет Прес е информирање на граѓаните 

на дневна основа користејќи го интернетот како простор за пласирање на информациите,  

во насока на навремено и прецизно информирање за случувањата во Македонија и на 

Балканот, но и во светот. 
Интернет страницата на новинската агенција Нет Прес, просечно дневно ја посетуваат околу 

37.000 посетители, кои прелистуваат по околу 4,5 страници. При тоа, просечно нашите посетители 

на страницата се задржуваат по 10,5 минути. Најголем процент од посетителите се од Македонија, 

но има посетители и од Бугарија, Унгарија, Холандија, Грција, Германија, Србија, Црна Гора, САД, 

Канада, Франција, Чешка, Швајцарија, Данска, Австралија, Словенија, како и од воените бази на 

НАТО.  

Исто така, интернет страницата на Нет Прес секојдневно ја посетуваат медиумските куќи во 

земјава, а доказ за тоа се секојдневните цитирања на агенцијата во пишаните и електронските 

медиуми.  
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- Неделни цени на рекламните банери и димензии : 

 
 

• Банер 1                         300 евра неделно                                                            984x84 pikseli  
• Банер 2                         300 евра неделно                                                            300x250 pikseli  
• Централен банер         250 евра неделно                                                             654x84 pikseli  
• Банер 3                         200 евра неделно                                                            300 x 250 pikseli  
• Банер 4                         200 евра неделно                                                            300x250 pikseli  
• Централен банер         190 евра неделно                                                            654x84 pikseli  
• Банер 5                         200 евра неделно                                                            300x250 pikseli  
• Банер 6                         180 евра неделно                                                            300 x 250- pikseli  
• Банер 7                         180 евра неделно                                                            300x250 pikseli  
• Банер 8                         180 евра неделно                                                            300x250pikseli  

 
 
 Цени на банерите по импресии  

 

• Банер 1                         CPM – 300  ден                                                                984x84 pikseli  
• Банер 2                         CPM – 300 ден                                                                 654x84 pikseli  
• Банер 3                         CPM – 250 ден.                                                                300 x 250 pikseli  
• Банер 4                         CPM – 200 ден.                                                                300x250 pikseli  
• Банер 5                         CPM – 200 ден.                                                                300x250 pikseli  
• Банер 6                         CPM –  170  ден.                                                              300 x 25- pikseli  
• Банер 7                         CPM – 150  ден.                                                               300x250 pikseli  
• Банер 8                         CPM – 150  ден.                                                                654x84 pikseli  

 
 

 * CPM – Цена во денари за 1000 прикажувања  

Цените се без ДДВ. Минимален закуп 10.000 импресии 
 
 

- Во цената за рекламирање е вкучено објавување на банерот на насловната 
страница на новинската интернет агенција Нет Прес. 

- Со рекламирањето на новинската агенција Нет Прес односно со 
поставување на банер на интернет страницата на новинска агенција, преку 
линк се влегува директно на интернет страницатa која се рекламира. 

- Во пакет со рекламирањето е вклучено бесплатно објавување на пр 
текстови. 

- За закуп на банерот на мобилната верзија на www.netpress.com.mk се 
доплаќа половина од цените претставени во табелата.   
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- За договор на подолг период одобруваме попуст од 20% до 50% на годишно 
ниво. 

 
Напомена:  
Цените се без вклучен данок на додадена вредност од 18%.  
 
 
 
 
                                                                                                                                      Управител                                                               
                                                                                                                   Лидија Станчевска Кумева 


