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Начини и условия за реклама

I. Нашето представяне
Bulgariandrinks.com е един от най-популярните и търсени портали, специализиран
в предоставянето на специфична и професионално подготвена информация от областта
на алкохолните и безалкохолни напитки в България.
Ние стриктно спазваме правилата и етичните норми в своите партньорски отношения.
Защо има смисъл да рекламирате тук?
Присъствието Ви в Bulgariandrinks.com чрез актуална информация за Вас и
Вашата дейност Ви гарантира ефективна реклама с минимални инвестиции и усилия.
Ние можем да доставим Вашето послание до широк кръг от любители и специалисти в
един от най-модерните и проспериращи сайтове в страната.
Прецизността и професионализма на нашия екип би могла да привлече много
желани от Вас посетители, търсещи в Интернет пространството това, което предлагате
като продукт или услуга. Това от своя страна неминуемо би увеличило аудиторията и
ефективността на вашата кампания.
Чрез Bulgariandrinks.com Вие достигате директно да Вашите клиенти, настоящи и
бъдещи бизнес партньори.
Всяка една рекламна форма в Bulgariandrinks.com е подходяща както за Вашето
лично представяне, така и за представяне и налагане на определен продукт, марка или
услуга на българския и световен пазар.
Доброто познаването на Интернет и прилагането на подходящи инструменти за
популяризирането на дадена компания, продукт, или услуга, ни дава възможност да
предложим на всеки наш клиент специфичен и изгоден рекламен план. Гъвкавостта на
нашите решения са ключът към Вашите бързи и ефективни резултати!
II. Нашите основни рекламни форми и цени
(всички посочени цени са без ДДС и такъв не се начислява)
А. Банер
А.1. Формат и цени при излъчване във всички раздели
Позиция

Формат,
пиксели

Цена за 1000 импресии,
без ротация
При 100%

Цена за 1000 импресии,
при ротация
При 50% При 33% При 25%

Банер - 1

728 х 90

4 лв.

- 20%

- 30%

- 40%

Банер - 2

300 х 250

4 лв.

- 20%

- 30%

- 40%

А.2. Формат и цени при излъчване в конкретен раздел
Позиция

Формат,
пиксели

Цена за 1000 импресии,
без ротация
При 100%

Цена за 1000 импресии,
при ротация
При 50% При 33% При 25%

Банер - 1

728 х 90

3 лв.

- 20%

- 30%

- 40%

Банер - 2

300 х 250

3 лв.

- 20%

- 30%

- 40%

А.3. Банер реклама чрез заплащане на Клик – CPC – 0,20 лв.
А.4. Банер реклама за период от време без ограничения – 25 лв. / 1 седмица
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Допълнителни възможности и факти:
 Банерите могат да бъдат излъчвани в целия сайт или в желания от Вас подходящ
раздел.
 Политически кампании – допълнително оскъпяване с 50%.
Б. Публикуване на PR информационни материали
PR информационните материали могат да бъдат изключително богати в своето
разнообразие. Те могат да присъстват под формата на статии, съобщения, анкети, VIP
позиция и много други. Информацията може да бъде насочена към провеждането на
организационни събития, промоции, конкурси, представяне на нов продукт, услуга и
други. Посочените тук варианти са в своята основна същност, като при желание от Ваша
страна, заедно бихме могли да разработим най-подходящия за Вас.
Б.1. Формат и цени при публикуване на PR статия
Публикуване на статия със заглавие до 60 символа и основен текст до 1000 думи и
до 5 снимки. Статията се публикува в раздел Специализирани новини и събития.
Заглавието на статията и част от основния текст са с видимост в целия сайт, а при
желание и в динамична ротация. Заглавието на статията присъства на първо място в
раздела за целия период на закупен приоритет. След изтичане на периода, статията се
запазва в раздела с логично намаляващ приоритет.





Цена за публикуване с период на приоритет от 7 дни и без линк – 40 лв.
Цена за публикуване с период на приоритет от 7 дни с включен линк – 60 лв.
Цена за публикуване с период на приоритет, по-голям от основния – по договаряне
При желание от Ваша страна за публикуване на серия от материали – отстъпка от
10% за всеки следващ материал, но не повече от 50% от общата стойност.

Текстовите и снимкови материали се предоставят от Вас, като съблюдавате и
гарантирате тяхната достоверност, авторски и сродни на тях права.
Б.2. Формат и цени при публикуване на PR съобщение
Публикуване на съобщение със заглавие до 50 символа и основен текст до 100
думи. Съобщението се публикува в раздел Специализирани новини и събития..
Заглавието на съобщението и част от основния текст са с видимост в целия сайт за целия
периода на закупен приоритет.
 Цена за публикуване с период на приоритет от 7 дни и без линк – 10 лв.
 Цена за публикуване с период на приоритет от 7 дни с включен линк – 20 лв.
 Цена за публикуване с период на приорите по-голям от основния – по договаряне
Текстовият материал се предоставят от Вас, като съблюдавате и гарантирате
неговата достоверност, авторски и сродни на тях права.
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Б.3. Формат и цени при организиране на Анкета
Провеждане на анонимна On-line анкета със зададен от Вас въпрос и възможни
отговори. Периодът на провеждане е минимум 7 дни.
 Цена за организиране и публикуване на Анкета със срок от 7 дни – 30 лв.
Б.4. Формат и цени при закупуване на Бизнес пакет
Този пакет дава възможност Вашата компания да присътва с предимство и
отличавайки се в конкретен раздел. Бизнес пакетът е допълнение към Бeзплатен пакет.
При неговото закупуване, Вие получавате възможност за разширен обем информация
спрямо Вашата компания. Бизнес пакетът се характеризира с наличие на заглавие,
описание на дейността, информация за контакти, активен линк към Вашият сайт, лого,
общ текст до 1500 думи, до 5 снимки разположени в текста, възможност за разполагане
на банер, видео клип и подходяща оптимизация.





Цена за формиране на VIP позиция за период от 1 месец – 10 лв.
Цена за формиране на VIP позиция за период от 3 месеца – 25 лв.
Цена за формиране на VIP позиция за период от 6 месеца – 50 лв.
Цена за формиране на VIP позиция за период от 12 месеца – 80 лв.

Б.5. Формат и цени при поставяне на Ваш материал в конкретен раздел
Съществува възможност за публикуване на материали предоставени от Вас и
характеризиращи Ваши продукти или услуги. Публикуването се осъществява в конкретен
подходящ или избран от Вас раздел. Цена – по договаряне
В. Възможности за безплатно присъствие в www.bulgariandrinks.com
 Регистрация в раздел Лабораторно оборудване – Безплатен пакет.
Присъствието се характеризира с наличие на заглавие, описание на дейността,
информация за контакти, неактивен линк към Вашият сайт и лого с общ текст до
400 думи.
 Регистрация в раздел Технологично оборудване – Безплатен пакет.
Присъствието се характеризира с наличие на заглавие, описание на дейността,
информация за контакти, неактивен линк към Вашият сайт и лого с общ текст до
400 думи.
 Регистрация в раздел Производители и търговски организации – Безплатен
пакет. Присъствието се характеризира с наличие на заглавие, описание на
дейността, информация за контакти, неактивен линк към Вашият сайт и лого с общ
текст до 400 думи.
 Регистрация в раздел Браншови организации. Присъствието се характеризира с
наличие на заглавие, описание на дейността, информация за контакти, активен
линк към Вашият сайт и лого с общ текст до 500 думи.
Г. Комбинация и други решения
Ние винаги сме готови да обсъдим заедно Вашите предложения относно
комбиниране на различните рекламни форми или други специфични решения.
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Д. Отстъпки
От:
0 лв.
251 лв.
501 лв.
1001 лв.
1501 лв.
3001 лв.
5001 лв.
Над 15001 лв.

До
250 лв.
500 лв.
1000 лв.
1500 лв.
3000 лв.
5000 лв.
15000 лв.

Отстъпка, %
0
1
2
5
10
20
25
по договаряне

 Отстъпка за рекламни агенции – 20%
III. Общи условия осъществяване на рекламна кампания
1. Избраната форма за осъществяване на рекламна кампания се договаря минимум 3
работни дни преди датата на нейното начало.
2. Избраната рекламна форма се предава минимум един работен ден преди преди датата
на нейното начало. Bulgariandrinks.com си запазва правото да забави стартирането на
кампанията, ако предадените форми не съответстват на изискванията, за което Вие ще
бъдете информирани своевременно.
3. Вие получавате възможност за пряк контрол върху провеждането на избраната от Вас
рекламна кампания.
4. Вие имате възможност да променяте параметрите на рекламната форма в хода на
кампанията.
5. Договорената рекламна кампания се заплаща по банков път според издадена от наша
страна фактура, не по-късно от 1 работен ден преди датата на нейното начало.
Плащането може да бъде удостоверено и с копие от платежно нареждане на хартиен или
електронен носител. При наличие на забавяне, Bulgariandrinks.com си запазва правото
да отложи старта на рекламната кампания.
6. Вие, в качеството си на Рекламодател отговаряте за авторското и сродните му права
на рекламната форма.
7. Ние си запазваме правото да откажем провеждането на рекламни кампании, които
влизат в противоречие с утвърдените законови и етични норми за обществена, етническа,
расова и сексуална толерантност. Предложения от подобен характер няма да бъдат
обсъждани.
Ние, екипът на Bulgariandrinks.com искрено вярваме, че с нашите общи усилия ще
работим пълноценно за Вашите
бизнес успехи! Вярваме в нашето ползотворно
сътрудничество!
За контакти:
„Фланкер медия” ЕООД
гр.Пловдив
инж. Иван Игнатов
Телефон: +359/888425855
E-mail: office@bulgariandrinks.com
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