
УЕБ МЕДИЯ ГРУП АД Медии:

Ценова листа, валидна за провеждането на news.bg

избори за Народно събрание на 2 октомври 2022 г. money.bg

topsport.bg

lifestyle.bg

Рекламни формати Десктоп размер Мобилен размер Цена в лв (без ДДС)

Leaderboard 728x90 - 15,00 лв.                                 

Megaboard 970x250, 980x200 - 22,00 лв.                                 

Wallpaper  1920x1080 - 32,00 лв.                                 

П-Wallpaper  1920x1080 - 45,00 лв.                                 

Half Page 300x600 300x600 22,00 лв.                                 

Rectangle 300x250 300x250 17,00 лв.                                 

Pre-roll Pre-roll 37,00 лв.                                 

Video in article Video in article 32,00 лв.                                 

Parallax - 320x480 22,00 лв.                                 

Large Rectangle - 336x280 20,00 лв.                                 

Mobile Leaderboard - 320x100 / 320х50 13,00 лв.                                 

Пакет Desktop + Mobile

Пакет 1. Megaboard + Large Rectangle / Rectangle 970x250, 980x200 336x280, 300x250 18,00 лв.                                 

Пакет 2. Wallpaper + Parallax 1920x1080 320x480 22,00 лв.                                 

Пакет 3. Half Page + Parallax 300x600 320x480 19,00 лв.                                 

Пакет 4. Half Page 300x600 300x600 19,00 лв.                                 

Пакет 5. Rectangle 300x250 300x250 15,00 лв.                                 

Pre-roll Pre-roll 35,00 лв.                                 

Video in article Video in article 30,00 лв.                                 

Посочените цени са за 1000 импресии.

Фиксирани обемни отстъпки за банерна кампания:

Видео в стандартен банер формат 20%

Геотаргетиране и таргетиране по часове 20%

Frequency Capping (напр. показване на рекламата 1 път на ден на един потребител) 20%

Behaviour Targeting (Таргетиране по интереси) 50%

Content Targeting (Начална страница, Рубрики, Статии според съдържанието) 50%

Expandables (Разширяеми формати в стандартен банер) 50%

При заявка на пакетни формати, импресиите се разпределят между десткоп и мобилни спрямо наличния трафик.

Банерна кампания може да бъде излъчена във всички сайтове на Уеб Медия Груп.

При бюджет от 5 000 лв до 10 000 лв без ДДС - 10% отстъпка

При бюджет от 10 000 лв до 20 000 лв без ДДС - 20% отстъпка

При бюджет над 30 000 лв без ДДС - 30% отстъпка

УТЕЖНЕНИЕ                                                                                                                                                                                                                             

Пакет 6. Video

Video



ПР ПУБЛИКАЦИИ, ВАЛИДНИ САМО ЗА NEWS.BG                                                                                                                                                                                                                                                                   Цена в лв (без ДДС)

Публикуване на подадено прессъобщение

Публикация, подготвена от редактор на news.bg

Публикуване на интервю

                                  1 000 лв. 
                                     800 лв. 

Всички текстове подлежат на редакционно одобрение.

ПАКЕТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ВАЛИДНИ САМО ЗА NEWS.BG                                                                                                                                                                                                                                                            Пакетна цена в лв (без ДДС)

Вариант 1

• Публикуване на подадено прессъобщение - 15 бр.

• Публикуване на интервю или отразяване на събитие в град София - 3 бр.

 + 15% отстъпка от всички цени за медийно отразяване извън пакета.

 + опция за допълнителна банерна реклама с 15% отстъпка от рекламната тарифа.

Вариант 2

• Публикуване на подадено прессъобщение - 10 бр.

• Публикуване на интервю или отразяване на събитие в град София - 3 бр.

 + 10% отстъпка от всички цени за медийно отразяване извън пакета.

 + опция за банерна реклама с 10% отстъпка от рекламната тарифа.

Вариант 3

• Публикуване на подадено прессъобщение - 5 бр.

• Публикуване на интервю или отразяване на събитие в град София - 1 бр.

 + 5% отстъпка от всички цени за медийно отразяване извън пакета.
 + опция за банерна реклама с 5% отстъпка от рекламната тарифа.

За всяка рекламна заявка се изисква сключен договор с изрично посочен обем на рекламните кампании.

Агенционните отстъпки не важат за политическите кампании.

                                                                                                                                                                          400 лв. 

6 500 лв.

2 800 лв.

Ако даден пакет не включва някоя от рекламните възможности от ценовата листа за ПР публикации, може да се комбинират различни 

варианти на публикации, като се запази крайната пакетна цена. 

                                                                                                                                                                          600 лв. 

                                                                                                                                                                      1 000 лв. 

Отразяване на събитие в град София

Нейтив реклами на ПР съдържание (водещи към съдържанието) - 200 000 импресии

10 000 лв.
• Банерна реклама: 150 000 импресии - пакет desktop + mobile 300х250


