ЦЕНОРАЗПИС
БАНЕРИ
Страничен банер 300x600 px (1000 импресии)

25 лв.

Страничен банер 300x250 px (1000 импресии)

15 лв.

Централен банер до лого 728x90 px (1000 импресии)

25 лв.

Банер след заглавие на всеки текст 728x90 px (1000 импресии)

20 лв.

Банер с нестандартен размер (1000 импресии)

20 лв.

Банер, показващ се във всички материали (1000 импресии)

20 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ (ЕДИНИЧНИ)
Публикуване на ПР материал

300 лв.

Публикуване и създаване на материал за бранда

370 лв.

Игра във Facebook/Instagram

220 лв.

Фотозаснемане на събитие

270 лв.

Фотозаснемане на личност

90 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ (ПАКЕТИ)
ПР материали

650 лв. (3 броя)
700 лв. (5 броя)

Авторски материали

1000 лв. (3 броя)
1500 лв. (5 броя)

РУБРИКА
Създаване на брандирана рубрика и изготвяне на авторски материали към нея
(до 3 авторски материала + 1 на бранда)

1500 лв./месец

ЦЕНОРАЗПИС
ПАКЕТИ
Пакет „Орлов мост“

900 лв.

Банер: 300х250 px (25 000 импресии) или 300x600 px (20 000 импресии)
2 новини за бранда
1 авторски материал
1 публикация в социалните мрежи
Време за изпълнение: 1 месец

Пакет „Тауър Бридж“

2100 лв.

Банерна позиция (по Ваш избор)*
Новини и прессъобщения (4 броя)
Авторски материали от „Под моста“ (4 броя)
Публикации в социалните мрежи (4 броя)
Игра в сайта и социалните мрежи
Фотографско заснемане на събитие или материали към 2 публикации
Настройване и реализиране на реклама във Facebook или Google с бюджет 50 лв.
Период за реализация: 3 последователни месеца след избрана от Вас дата

Пакет „Под моста“

3900 лв.

Банерна позиция (по Ваш избор)*
Новини и прессъобщения (10 броя)
Авторски материали от „Под моста“ (10 броя)
Публикации в социалните мрежи (10 броя)
Игра в сайта и социалните мрежи (2 броя)
Фотографско заснемане на 2 събития или материали към 4 публикации
Настройване и реализиране на реклама във Facebook или Google с бюджет 150 лв.
Период за реализация: по договаряне
банер (300x600 px – 120 000 импресии), страничен банер (250x300 px – 150 000 импресии), централен
* Страничен
банер до лого (90x728 px – 90 000 импресии), банер след заглавие на всеки текст (90x728 px – 70 000 импресии),
банери в избран от Вас размер, показващи се в материали (70 000 импресии). Отворени сме за различни
предложения и изготвяме индивидуални рекламни пакети според желанието и необходимостта на клиента.

