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Ценовник за реклами



статистика

квартален он-лајн магазин
достапен на сите мобилни и компјутерски уреди
бесплатен
можност за интерактивност
без ограничување во бројот на страни

• прв бесплатен он-лајн магазин за активности на отворено
• достапен на сите мобилни и компјутерски уреди
• со можност за интерактивност – содржината може да се збогати со  

неограничен број на хиперлинкови и видеа
• вкупно 43.240 луѓе ја виделе содржината во првиот број на Шум на www.shum.mk  
• вкупно 4.920 луѓе гледале видеа поставени во магазинот Шум



Ценовник банер реклами

Две страни споени
432 x 280

Цела страна портрет
216 x 280

1/2 Страна легната
190 x 125

1/4 Страна 
портрет
95 x 125

1/2
Страна 

портрет
95 x 250

1/4 Страна легната
190 x 63

1/3
Вертикална  
лента
63 x 250

Опис W x H (mm) Цена

1/4 СТРАНА ПОРТРЕТ 95 x 125 1.400 ден. 

1/4 СТРАНА ЛЕГНАТА 190 x 63 1.400 ден. 

1/3 ЛЕНТА ВЕРТИКАЛНА 63 x 250 1.800 ден.

1/2 СТРАНА ПОРТРЕТ 95 x 250 2.750 ден.

1/2 СТРАНА ЛЕГНАТА 190 x 125 2.750 ден.

 ЦЕЛА СТРАНА ПОРТРЕТ 216 x 280 5.500 ден.

ДВЕ СТРАНИ СПОЕНИ 432 x 280 11.000 ден.

рекламите треба да бидат во JPEG, PDF или PNG формат 
во квалитет за печатење 240-300dpi

банерите можат да содржат неограничен број на  
хиперлинкови и видеа (хиперлинкови од видеа)

*цените се без ддв



Ценовник  спонзориран текст

Две страни споени
432 x 280

Четири страни споени
432 x 280

432 x 280

Шест страни споени
432 x 280

спонзорираните текстови можат да содржат неограничен број  
на хиперлинкови и видеа (хиперлинкови од видеа)

ДОЛжИНАТА НА СПОНзОРИРАНИТЕ ТЕКСТОВИ мОжЕ ДА бИДЕ 
НАјмНОГу ДО ШЕСТ СТРАНИ. мАКСИмум ДО 2000 збОРОВИ. 
СПОзОРИРАНИТЕ ТЕКСТОВИ ТРЕбА ДА ГИ СОДРжАТ СИТЕ 
мАТЕРИјАЛИ; ТЕКСТ, фОТОГРАфИИ, ЛИНКОВИ ИЛИ ВИДЕА. 

фотографиите треба да бидат во 
JPEG, PDF или PNG формат со 

квалитет за печатење 240-300dpi

текстовите треба да бидат во Word 
формат, напишани со македонска 
поддршка. со сопствена лектура

ДВЕ СТРАНИ СПОЕНИ
6.100 ден.

ЧЕТИРИ СТРАНИ СПОЕНИ
7.600 ден.

ШЕСТ СТРАНИ СПОЕНИ
9.100 ден.

*цените се без ддв



www.shum.mk
contact@shum.mk
info@shum.mk
www.facebook.com/ShumMagazin


