STANDARD BANNERS
Формати

Позиция

Home page
макет
Inside pages
макет
All pages
макет
Home page
макет
Leader board
Inside pages
макет
728x90 px до 40 kb
All pages
макет
Home page
макет
Half page
300x600 px до 70kb
All pages
макет
Home page
макет
TVC Flash
Inside pages
макет
300x250 px до 1 mb
All pages
макет
Article pages
макет
Full banner
468x60 px до 20 kb
Inside pages
макет
* Импресиите за почивни дни са 80% от импресиите за работни дни
Rectangle
300x250 px до 40 kb

Гарантирани
дневни
импресии

Цена на
1000
импресии

45 000
35 000
80 000
45 000
35 000
80 000
45 000
80 000
45 000
35 000
80 000
45 000
35 000

20 лв
10 лв
12 лв
20 лв
10 лв
12 лв
30 лв
18 лв
20 лв
12 лв
16 лв
18 лв
9 лв

RICH MEDIA
Формати*

Позиция

Гарантирани
дневни импресии

Цена на
1000
импресии

Side kick
Insite part 300x250 px
First expandable 90x700 px
Second expandable 900x700 px

Home page

45 000

40 лв

Inside pages

35 000

20 лв

All pages

80 000

24 лв

Home page
All pages
Home page
Inside pages
All pages

45 000
80 000
45 000
35 000
80 000

30 лв
24 лв
30 лв
20 лв
24 лв

Polite banner
300x250 px до 40 kb
Floating banner
300x250 px до 40 kb
Expandable part до 80kb

INVIDEO ADS
Формати

Позиция

Invideo Banner
300*60 px до 15 kb

Интегриране във видео
съдържанието

Pre-roll
до 10 секунди

Преди началото на видео
съдържанието

Post-roll
до 15 секунди

След края на видео
съдържанието

Позиция

Гарантирани видео
излъчвания на ден

Цена на 1000
излъчвания

18 000

30 лв
45 лв
24 лв
36 лв
18 лв
27 лв

видео по избор

18 000
видео по избор

18 000
видео по избор

Гарантирани
Цена на 1000
Технически изисквания
дневни
импресии
импресии

www.blife.bg

All Pages

Rectangle 300x250 px
до 40 kb

60 000

10 лв

www.blife.bg

All Pages

Leaderboard 728x90 px
до 40 kb

60 000

10 лв

* Импресиите за почивни дни са 80% от импресиите за работни дни

Гарантирани
Цена на 1000
дневни
импресии
импресии

Позиция

Технически изисквания

www.bsport.bg

All Pages

Rectangle 300x250 px
до 40 kb

10 000

10 лв

www.bsport.bg

All Pages

Leaderboard 728x90 px
до 40 kb

10 000

10 лв

* Импресиите за почивни дни са 80% от импресиите за работни дни

Позиция

Гарантирани
Цена на 1000
Технически изисквания
дневни
импресии
импресии

www.bpost.bg

All Pages

Rectangle 300x250 px
до 40 kb

4 500

10 лв

www.bpost.bg

All Pages

Leaderboard 728x90 px
до 40 kb

4 500

10 лв

* Импресиите за почивни дни са 80% от импресиите за работни дни
* Цените са в български лева без ДДС.

PR
Платена публикация
Платената публикация може да включва линкове, които водят до адрес/контакти за обратна
връзка.
* Продължителност на кампанията – 1 ден във водещи новини, 7 дни в начална страница на
рубрика
* Съдържанието трябва да бъде предварително одобрено от редакторския екип на BMedia
Group
* Срок на подаване – 24 часа преди срока за публикуване
Видът и цените на публикациите се определят в зависимост от:
•
•

Обем – до 2000 или над 2000 символа
Брой снимки

Продуктова публикация
Продуктовата публикация може да включва линкове, които водят до адрес/контакти за
обратна връзка
* Продължителност на кампанията – 1 ден във водещи новини, 7 дни в начална страница на
рубрика
* Съдържанието трябва да бъде предварително одобрено от редакторския екип на BMedia
Group
* Срок на подаване – 24 часа преди срока за публикуване
Видът и цените на публикациите се определя в зависимост от:
•
•

Обем – до 2000 или над 2000 символа
Брой снимки

**Брандиране на страници и рубрики
**Брандиране на видеоплейър
**Промоционални игри
**Видео презентация
**Публикуване на анкета
**Интекстна реклама

Видео продукции
**Изготвяне на индивидуално предаване в зависимост от Вашите изисквания (подобно на
лайфстайл предаването НЕЖНА СТРАЖА в www.blife.bg)
Предложението ни включва организиране, изпълнение, отразяване и анонсиране на
предаване, включващо интервюта с известни личности – клиенти, предстоящи събития и
актуални предложения. Видео материалите ще се излъчват в сайтовете на BMedia Group (над
60 000 уникални посетители дневно), като се предоставят ексклузивни права върху видео
материалите за излъчване в сайтовете www.vbox7.com (при най-успешните ни продукции - 170
000 пъти отваряне на клипа за един ден), www.youtube.com, www.data.bg
**Отразяване на едно събитие с излъчване и PR в сайтовете на BMG еднокамерно или
двукамерно
**Отразяване на едно събитие с излъчване без PR в сайтовете на BMG еднокамерно или
двукамерно
**Заснемане на продуктплейсмънт във видео материали/предавания на BMG
**Заснемане и монтаж на рекламни видеоклипове
**Заснемане и монтаж на музикални видеоклипове
**Заснемане на платени видеорепортажи и излъчването им в сайтовете на BMG
**Монтаж на заснет материал
**Заснемане на събитие еднокамерно, двукамерно, трикамерно, четирикамерно без
излъчване в сайтовете на BMG
Видеоматериалът, публикуван на сайтовете на BMG, може да включва линкове, които водят до
адрес/контакти за обратна връзка
* Продължителност на кампанията – 1 ден видео на деня, 7 дни в начална страница на
рубрика
* Съдържанието трябва да бъде предварително одобрено от редакторския екип на BMedia
Group
* Срок на заявяване – до 3 дни преди излъчване

Предложените **нестандартни рекламни формати и PR публикации подлежат на
допълнително съгласуване съгласно Общите условия за реклама в BMedia GROUP и цените им
се определят след предварително запитване към Отдел „Маркетинг и реклама”.
За политическа реклама оскъпяването е 50%.

Абонамент
Отразяване на събития 4 пъти месечно (по едно на седмица) еднокамерно и двукамерно и
излъчване в сайтовете на BMG
Отразяване на събития 8 пъти месечно (по две на седмица) еднокамерно и двукамерно и
излъчване в сайтовете на BMG
Публикуване на платена публикация 4 пъти месечно (по една на седмица) в сайтовете на
BMG
Публикуване на платена публикация 8 пъти месечно (по две на седмица) в сайтовете на BMG
Посочените абонаменти са примерни. Могат да бъдат изготвени индивидуални в зависимост от
изискванията на клиента. При сключване на абонаментен договор BMedia Group предоставя
допълнителни отстъпки и бонуси. За повече информация и изготвяне на оферта се обърнете
към Отдел „Маркетинг и реклама”.

Общи условия за реклама
Не се допускат реклами, които са в нарушение на действащото законодателство на Република
България. BMedia GROUP има право да откаже реклама, която поставя под въпрос
общоприетите етични норми.
Всеки клиент получава сертификат за реализирания брой импресии и кликове след изтичане на
рекламната кампания. При желание клиентът получава потребителско име и парола за
статистика в реално време на реализираните импресии и кликове.
Рекламата се заплаща преди стартиране на кампанията, ако не е уговорено друго в договора.
BMedia GROUP си запазва правото да променя рекламната тарифа по всяко време, като
клиентите, встъпили в договорни отношения преди промяната на тарифата, са защитени от
евентуално повишение на цените в рамките на предплатения период.

Изброените предложения са само част от услугите, които BMedia Group може да
предостави на Вас и вашите клиенти. Екипът ни доказва своята иновативност и
коректност към настоящите си партньорите. Ние сме на разположение за нови
предложения и въпроси от ваша страна.
За нашия екип ще бъде удоволствие да работи с Вас и вашите клиенти!

