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Единственият двуезичен ежедневно обновяван портал за култура и забавления
в София, Пловдив, Варна, Бургас и Стара Загора, с награждаван дизайн и лесна навигация,
създаден през 2002 г.

Предимства

Аудитория

å Двуезично динамично
обновявано съдържание

å mÎÌ¾ÈÐÆÀÃËåÁÎ¾ÂÏÈÆåÕÌÀÃÈåÏåÀÆÏÌÈå
ÏÌÔÆ¾ÉÃËåÏÐ¾ÐÑÏåÆåÊÌÂÃÎËÌåÊÆÏÉÃËÃ

å `ÏÃÈÆåÁÎ¾Âåима обособена
заглавна страница с информация
за ключовите събития, хора и
места и основни инфо секции

å Жена (60,11%) или мъж (39,89%) на възраст
15-34 г., средно и висше образование,
с доход над средния за страната

å Лесен и достъпен ÍÌÎÐ¾ÉåÅ¾å
ÕÑÄÂÃËÔÆÐÃ, живеещи в България

Статистика
å 1 500 000 гарантирани импресии месечно
å 150 000 реални потребители месечно

Рекламни формати:
å Стандартни рекламни банери
и rich media формати

å Телевизионна секция в
programata.bg от 2011
å Детайлна тв програма на над 40 канала
å Възможност за персонализиране
на любими тв канали
å Пряко излъчвани спортни събития
å Инфо за филми и предавания,
интервюта и материали

å ПР материали и продуктово
позициониране в съдържанието
å Формати “по поръчка” според
спецификите на кампанията/клиента
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Позиция

Размери

Позициониране

Гарантирани
дневни импресии

Цена

Banner

728x90 px

всички страници

50 000

12 лв

3001 – 5000 лв

5%

Banner

300x250 px

всички страници

50 000

14 лв

5001 – 8000 лв

7%

Banner

468x60 px

всички страници

50 000

6 лв

8001 – 11 000 лв

9%

Banner

215x90 px

всички страници

50 000

10 лв

11 001 – 20 000 лв

11%

Banner

300x650 px

всички страници

50 000

30 лв

20 001 – 30 000 лв

14%

Banner

300x1000 px

всички страници

50 000

40 лв

30 001 – 40 000 лв

15%

TVC / Video Banner

300x250 px

всички страници

50 000

25 лв

40 001 – 50 000 лв

16%

Branding (Wallpaper)

1980x1000 px

всички страници

50 000

35 лв

50 001 – 70 000 лв

18%

Page Overlay

960x600 px

всички страници

50 000

35 лв

70 001 – 100 000 лв

20%

Megaboard (horizontal)

960x200 px

всички страници

50 000

30 лв

над 100 001 лв

22%

Megaboard Expandable

960x500 px

всички страници

50 000

40 лв

Floating и Expandable Banner

всички страници

50 000

30 лв

Video Strip Banner

всички страници

50 000

30 лв

PR

по град, всички страници

50 000

2 000 лв на седмица

Отстъпки за обем

* Отстъпките се начисляват на база
натрупан обем за всеки рекламодател
в рамките на календарната година
в programata.bg, conquiztador.bg

Общи условия:
* цените са на 1000 импресии
* за всички позиции при фиксиране в раздел – утeжнение от 50%
* всички цени са в български лева без включен ДДС

* срокът за подаване на файловете е не по-късно от 2 работни дни преди заявения период
* заявката включва калкулация на кампанията за съответния период
на база общ брой гарантирани импресии. Минималният срок на
продължителност на всяка рекламна кампания е 5 дни.
* при предварително спиране на кампания, рекламодателят заплаща
реализирания до момента на спиране общ брой импресии
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Standard, TVC/Video Banner

Особености и технически изисквания:
å Банерите трябва да са в един от следните формати:
swf, jpg, gif и да са не по-големи от 50 kB.
å TVC банерите трябва да са не по-големи от 1 MB.
å Банерите стартират без звук. Звукът може да
се активира след действие от потребителя.

215x90 px

. programata.bg
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728x90 px

Размери стандартни банери:
å 215x90 px; 728x90 px; 300x250 px; 468x60 px

300x250 px

Размери TVC/Video банер:
å 300x250 px

468x60 px

468x60 px
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Особености и технически изисквания:
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å Банерите трябва да са в един от следните формати:
swf, jpg, gif и да са не по-големи от 50 kB.
å TVC банерите трябва да са не по-големи от 1 MB.
å Банерите стартират без звук. Звукът се
активира след действие от потребител.
å Изискуеми файлове: .swf / .jpg / .gif
å Максимална тежест: 50 kB

300x650 px
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Megaboard и Megaboard Expandable

Banner 960x200
Megaboard:
Особености и технически
изисквания:
å При стартиране се скриват
банерите 215х90 и 728х90.
å Изискуеми файлове: .swf / .jpg / .gif
å Максимална тежест: 100 kB

. programata.bg
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960x200 px

960x500 px

Banner 960x500
Megaboard
Expandable:
Особености и технически
изисквания:
å Размер в свито състояние –
960x200px.
å При стартиране се скриват
банерите 215х90 и 728х90.
å Разпъването става само след
действие от потребител.
å Изискуеми файлове: .swf
å Максимална тежест: 100 kB
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300x250 Floating banner:

w

ww

. programata.bg
САЙТА НА СПИСАНИЕ

Особености и технически изисквания:
å Банерът трябва да бъде един, без ограничение
в размера на плаващата част.
å Задължително бутон затвори.
å Изискуеми файлове: .swf
å Максимална тежест: 100 kB

728x90 Floating banner:
Особености и технически изисквания:

Floating Banner

å Банерът трябва да бъде един, без ограничение
в размера на плаващата част.
å Задължително бутон затвори.
å Изискуеми файлове: .swf
å Максимална тежест: 100 kB
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Особености и технически изисквания:
å Банерът трябва да бъде един, без ограничение в размера.
å Изискуеми файлове: .swf
å Максимална тежест: 100 kB
å Разпъването става само след действие от потребител.

x

728x90 Expandable banner:

Expandable
Banner
(roll over)

Особености и технически изисквания:
å Банерът трябва да бъде един, без ограничение в размера.
å Изискуеми файлове: .swf
å Максимална тежест: 100 kB
å Разпъването става само след действие от потребител.
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å Размер – 960x600 px или по-малък.
å При зареждане на сайта банера ще се покаже за
7 секунди, след което ще се скрие автоматично.
Таргетира се по веднъж на уникален потребител.
å Изискуеми файлове: .swf / .jpg / .gif
å Максимална тежест: 50 kB

Page Overlay
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Branding (Wallpaper) и PR материал
140 px

Branding (Wallpaper)

Препоръчителна ширина
за видимата област
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Препоръчителна ширина
за видимата област

140 px

980 px

Особености и технически изисквания:
å Банерът може да бъде само картинка
(jpg, gif, png).
å Размери:
å ÖÆÎÌÕÆË¾ – няма ограничение в размера,
препоръчителна ширина за видимата област
(отляво и отдясно) по 140 px. В центъра на
картинката (под съдържанието на сайта) ще
остане невидима част, широка 980 px.
å ÀÆÏÌÕÆË¾ – максимум 1000 px,
препоръчително 800 px.
å Изображението е с фиксирана позиция
и винаги видимо при скролиране.

1000 px

1000 px

PR материал:
Особености:
Готовите текстове се приемат 7 работни дни преди публикуване. Материалите се преглеждат и при
необходимост се редактират, в общ стил с “Програмата”. След като се изпрати на клиента, той изпраща
своето одобрение за написаното от наши автори.

Технически изисквания:
Текст: информация до 2000 знака
Снимки: формат tif/jpg – 300 dpi и размер над 500 kB.
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които се извикват от нестандартните банери
В ActionScript на нестандартните банери е
необходимо да бъдат описани функциите, които
показват или скриват нестандартната част:

Пример за ActionScript 2
on (rollOver) {
getURL(“javascript:showRight()”,”_self”);

300x250 Floating banner
и 300x250 Expandable
За показване на плаващата част или
при разпъване – showRight();

}
on (rollOut) {
getURL(“javascript:hideRight()”,”_self”);
}

За скриване на плаващата част или при свиване – hideRight();

728x90 Floating banner
и 728x90 Expandable

`ÏÆÕÈÆåÒÉ¾Öå¿¾ËÃÎÆåÐÎ½¿À¾åÂ¾å
¿ØÂ¾ÐåÏåÀÁÎ¾ÂÃËåÈÉÆÈÐ¾Á
on (release) {

За показване на плаващата част или
при разпъване – showTop();

if (clickTAG.substr(0,5) == “http:”) {

За скриване на плаващата част или при свиване – hideTop();

}

Megaboard Expandable

getURL(clickTAG,clickTARGET);
}

За разпъване – showMega();
За свиване – hideMega();
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