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Рекламна тарифа OFFRoad-Bulgaria.com 

Цените са в български лева без ДДС за 1 000 импресии.   

Рекламен формат Позициониране Дневни импресии Цена без ДДС 

 Стандартни рекламни формати

Banner Megabord 
 960x200 px 

Всички страници 240 000 14 лв. 

Banner Leaderboard 
 728x90 px 

Всички страници 240 000 7 лв. 

Banner Leaderboard Bottom 
 728x90 px 

Всички страници 240 000 5 лв. 

Banner Rectangle 
 300x250 px 

Начална 
страница и 
вътрешни 
страници форум 

40 000 10 лв. 

 Нестандартни рекламни формати

Expandable banner Всички страници 240 000 22 лв. 

Banner Footer 
960x100 px  

Всички страници 240 000 15 лв. 

Corner Всички страници 240 000 16 лв. 

Sticky Scroll Всички страници 240 000 16 лв. 

 Линкове и теми

Рекламен линк над темите във форума  
за 1 седмица (7 дни) 

Всички страници 240 000 100 лв. 

Рекламен линк над темите във форума 
за 1 седмица (7 дни) 

Отделен 
подфорум 

240 000 40 лв. 

Рекламна тема в подфорум  Отделен 
подфорум 

При запитване 600 лв. 

Залепена рекламна тема за период от 
3 месеца 

Отделен 
подфорум 

При запитване 900 лв. 

Лично съобщение/ПР текст и линк до 
всички регистрирани потребители (над 
140 000 към момента) 

В профила на 
потребителя 

140 000 
регистрирани 

0,05 лв на 
регистриран 
потребител 

Лично съобщение/ПР текст и линк до 
определени групи от регистрирани 
потребители 

В профила на 
потребителя 

При запитване 0,05 лв на 
регистриран 
потребител 
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За всички други видове стандартни и нестандартни рекламни формати моля, свържете се с нас. 

Допълнителни изисквания: 
Нестандартните банери се излъчват със задължително таргетиране по уникални потребители - 3 
пъти показване на уникален потребител, за което не се дължи допълнително оскъпяване.  
Наличие на звук в банера - звукът задължително е дезактивиран при зареждането на банера, но 
може да бъде активиран от потребителя чрез натискане на бутон „звук/без звук” в банера.  
Всеки банер може да съдържа не повече от 1 линк, водещ към сайта/промо страница на клиента.  

Допълнително оскъпяване:  
Таргетиране по уникални потребители: показване по 1 път на  уникален потребител –  15 %  
оскъпяване 
Експресна заявка и качване на рекламните формати: 20 % 
 
 

. Рекламната тарифа е валидна от 10.03.2014 г
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