
БАНЕР РЕКЛАМА*

РЕКЛАМЕН ФОРМАТ ПОЗИЦИЯ ЦЕНА CRM**

300х250 Right Top Всички страници 12.00 лв. 

300х600 Right Top Всички страници 14.00 лв. 

728х90 / 970x90 Header Всички страници 16.00 лв.

300х250 Right Middle Всички страници 10.00 лв. 

300х600 Right Middle Всички страници 12.00 лв. 

728х90 / 970x90 Footer Всички страници 10.00 лв.

300х250 / 300x600 Mobile Всички страници 16.00 лв. 

728x90 In Article Всички страници 14.00 лв.

* Банерите се публикуват в режим WMODE – transparent (да има солиден фон).  
Не се допуска използването на звук в банерите, с изключение на видео.

** Посочените цени са за 1000 импресии без включен ДДС
30 000 гарантирани импресии дневно

ТАРИФА ЗА РЕКЛАМА И СПОНСОРИРАНО 
СЪДЪРЖАНИЕ В   2021г.

ТАРИФА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ

АDVERTORIAL Цена

Публикация във водеща новина на заглавна страница   450 лв.

Публикация в таргетирана рубрика   350 лв. 

Публикация в рубрика „Интервю“   700 лв. 

NATIVE Цена

Публикация във водеща новина на заглавна страница    650 лв.

Публикация в таргетирана рубрика   550 лв. 

Публикация в рубрика „Интервю“   900 лв. 

Публикация HEADER за 12/24 часа   900/1200 лв.

FACEBOOK Цена

Публикация във Facebook страница   400 лв. 

Публикация във всички Facebook страници   700 лв. 

Споделяне на съдържание във Facebook страница   300 лв. 

Споделяне на съдържание във всички Facebook страници   600 лв. 

Публикуване/споделяне на Native съдържание   +30%

УСЛОВИЯ

Публикациите са с максимален обем 2 500 знака;

Публикациите се подават от клиента в готов вид. Бранд Медия България ЕООД 
си запазва правото да откаже публикуването на статии, които противоречат на 
закона, морала или уронват престижа на трети страни;

Изготвянето на статия от екипа на Бранд Медия България ЕООД по зададена от 
рекламодател тема се утежнява с 20%;

Публикация с вграден линк***                                                   20% утежнение

Публикация с линк на ключови думи***                                       20% утежнение

Споделяне на публикацията в социалните мрежи                         15% утежнение

Публикуване на съдържание, свързано с политика, хазарт, акцизни стоки     100% утежнение

*** Линкът трябва да води към сайта на рекламодателя или продукта, който рекламира. Не се 
допуска вграждането на линкове към трети страни без предварително изрично одобрение. 

  
КОНТАКТИ

За реклама: 0888870406 ilkova@kmeta.bg
   


