ЦЕНИ ЗА РЕКЛАМА
Банер

Импресии

Позиция

CPM (Цена за 1000 импресии)

дневно
728x90

Хедър, всички страници

10000-30000

7 лева

300x250, дясна колона

Всички страници

10000-30000

7 лева

300x250, дясна колона

Вътрешни страници

5 000

Платена публикация(имиджова,
PR, и др.)

6 лева

Платена публикация
N/A
достига до читателите на
сайта + 65000 абоната на
фейсбук страницата
“Новини от България и
света” и абонатите на
desktop push (минимум
75000-90000 души)_

Цена за изготвяне и публикуване:
•
•

1000 - 1500 символа – 150 лева
1500 – 2000 символа – 230 лева

•

2000 – 2500 символа – 300 лева

текст + снимки: 30% надбавка
текст + видео: 60% надбавка

Всичи цени са в ЛЕВА, без вкл. ДДС, Минимален срок за публикуване на реклама: 5 последователни дни. За политическа реклама
утежнението е +70%

Срокове
§
§
§
§
§

Informiran.net не носи отговорност за авторски и сродни права,
касаещи рекламните форми, публикувани от рекламодателите,
нито за действия на свои потребители, провокирани от
излъчени в медията реклами.

Заплащане: 1 работен ден преди старта на кампанията
Подаване на заявка: 2 работни дни
Подаване на стандартни банери: 2 работни дни
Подаване на нестандартни банери: 3 работни дни
Смяна на рекламни форми: 1 работен ден

Informiran.net има право да откаже излъчването на рекламни
форми, които влизат в противоречие с българското
законодателство, с утвърдени разбирания за политическа,
културна, етническа, сексуална и расова толерантност,
нарушават общосподелените морални и естетически норми,
както и с правилата на Google.

Отстъпки
Всички отстъпки се формират на база натрупан или
гарантиран брутен обем за календарната година.

Всеки клиент на рекламните услуги получава достъп до
статистиката на рекламната кампания в реално време.

Рекламните агенции ползват обща обемна отстъпка за всички
свои клиенти и допълнителна отстъпка от 15 %

Технически изисквания
Обем

Отстъпка

§

500 лв

999 лв

5%

§

1 000 лв

1 999 лв

10 %

§

2 000 лв

2 999 лв

15 %

3 000 лв

4 999 лв

20 %

5 000 лв

9 999 лв

25 %

10 000 лв

-

33 %

§
§
§

Общи условия
Тази ценова листа е в сила от 01.01.2018 г. informiran.net
се задължава да обявява всички промени в срок от две
седмици, преди влизането им в сила.
Informiran.net може да откаже подадената заявка, ако тя не
може да бъде изпълнена, поради заетост на заявените
позиции.
Спазва предимството на първия по заявяване.

Рекламни форми, изработени в Macromedia Flash, се
публикуват във формат SWF за Flash Player 8 или 9.
Банерите не могат да съдържат код с обръщение към други
сървъри, освен изрично одобрените от informiran.net
Банери със звък:
o
Звукът стартира само след действие от страна на
потребителя
o
Силата на звука не трябва да надвишава 12 db
Банери съдържащи повече от един линк се приемат само с
„вградени линкове“ използващи функцията „getURL”.
Банери изработени на ActionScript 3 се приемат само с
вграден clickTAG.
Informiran.net си запазва правото да изисква, при
необходимост, всички работни файлове и шрифтове на
рекламните форми.
За повече информация и поръчка: office@informiran.net

ПРЕДСТАВЯНЕ
Informiran.net е новинарски сайт, който ви запознава с най-новата, интересна и актуална
информация от България и света. Ние сме винаги първи и не се страхуваме да отразяваме всяка
позиция или новина. Нашата мисия е да запознаваме обществото с несправедливостта и
корупцията. Наша традиционна аудитория са хората със зелен начин на живот, модерен
лайфстайл, любителите на историята и феновете на футбола. Хората с чувство за хумор намират
при нас и тънкостите на световната кухня, но откриват и как модерно да обзаведат дома си.
Informiran.net стартира в началото на 2016 година и успя за кратко време да се наложи като
незаменим източник за независима и коректно представена информация. Данните от Google
Analytics и Quantcast показват, че сайтът е изключително добре приет от потребителите.
§

Количествени показатели (месечно*):
50000 - 300000 уникални потребители
80000 - 7000000 page views
средно време на престой в сайта: над 7 минути

§

Разпределение на аудиторията (Източник Google Analytics)

*
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