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извор: GoogleAnalytics

ПОЗИЦИЈА ДИМЕНЗИЈА 
ВО ПИКСЕЛИ

ЦЕНА на 1000 импресии CPM

ПОЗИЦИЈА 1 300 x 250
З00 х 600

200 денари
300 денари

ПОЗИЦИЈА 2 300 x 250 150 денари

ПОЗИЦИЈА 6 729 x 90 250 денари

ПОЗИЦИЈА 7
- Меѓу секој 
текст

300 x 250 400 денари

ПОЗИЦИЈА 8 300x250
800x200

500 денари

ПОЗИЦИЈА 
XL

970 x 90
970 x 250

400 денари
500 денари

ПОЗИЦИЈА 9 970 x 90
970 x 250

300 денари
500 денари

.



извор: GoogleAnalytics

ПОЗИЦИЈА ДИМЕНЗИЈА ВО
ПИКСЕЛИ

ЦЕНА на 1000 
импресии 
CPM

ПОЗИЦИЈА L 160 x 600 400 
денари

ПОЗИЦИЈА R 160 x 600 400
денари

ПОЗИЦИЈА L 
+ R

729 x 90 800
денари

**Минимален закуп за CPM е 100 евра за период

од 7 дена.



извор: GoogleAnalytics

ПОЗИЦИЈА ДИМЕНЗИЈА ВО

ПИКСЕЛИ

ЦЕНА на неделно

ниво

ПОЗИЦИЈА 2 300 x 250 300 EUR

ПОЗИЦИЈА 6 728 x 90 400 EUR

ПОЗИЦИЈА 9 970 x 90 500 EUR



• Банерот се појавува на сите уреди 

(смартфон уреди, десктоп/лаптоп 

компјутери, таблети).

• Банерот е видлив во внатрешноста,  

односно при прегледувањето на 

вестите



 Дополнителни услуги:

• Take over – реклама преку цел екран : 900 евра неделно / 1000

денари CPM

• Една промотивна статија 3000 денари, се објавува во соодветната 

рубрика + еден ден во првите пет статии на насловната страница



 Услови за плаќање:

• Плаќање преку фактура

• Рок на плаќање до 45 дена

• Можност за попуст



мажи/жени

мажи - 54,15%

жени - 45,85%







ЗОШТО ДА ПОСТАВИТЕ 

РЕКЛАМЕН БАНЕР

• 7 години постотење – доверба која се гради низ 

времето

• 100 професионално креирани вести двено

• Centar.mk е претплатник на најголемите македонски 

агенции и објавува 100% вистинити и точни 

соддржини

• Месечно се генерираат над 2.5 милиони импресии



Centar.mk е новинска агенција основана на 20 април 2011 година, денес е дел 
од Sokol Press, која пак е издавач на неколку македонски и балкански 
портали.

Во своето досегашно работење успеа да се издигне како еден од најчитаните 
македонски медиуми со над 1.5 милион читатели месечно, а се генерираат 
повеќе од 2.5 милиони импресии во еден календарски месец

Порталот работи секој ден и информира со околу 100 професионално 
креирани вести дневно за настани од земјата,светот  спортот и 
забавата. Centar.mk покрај тоа што објавува свои авторски текстови, 
претплатник е и на новински агенции.

 mail: marketing@centar.mk

 тел. 070 237760

 Centar.mk

 * Цените важат ограничен период и може дополнително да се променат. Се извинуваме за технички грешки.


