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Във връзка с настоящата предизборна кампания WEBCAFE.BG създава специален 

канал Избори 2014.  

В него ще се публикува всякакъв тип информация, свързана с партиите и 

коалициите, участващи в изборите – новини, анализи, хроники, анкети, 

социологически сондажи, коментари, фотогалерии и др.  

Цени 

Рубрика „Избори 2014“* 

• PR статия на начална страница на Webcafe.bg и в канала Избори 2014 – 850 лв 

• PR статия в канала Избори 2014 - 350 лв 

• Отразяване на новина, хроника - 200 лв + вградено видео (100 лв.)   

• Каре „Фотогалерия“ – 500 лв на ден в канала Избори 2014. Възможност за до 20 

снимки 

• Каре „Фотогалерия“ за 5 дни – 1500 лв. 

• Самостоятелно обособено пространство на сайта, тип „каре“ за участник в 

изборите, в което се обединяват всички материали за партията по време на 

кампанията – 7 000 лв.  

Всички цени са без ДДС 

*публикуваните тарифи са без оскъпяването от 50% за политическа реклама 

Всички стандартни и специални рекламни формати, публикувани на 

advertising.webcafe.bg също могат да бъдат поръчани, като върху тях се начислява 50% 

оскъпяване. 

 

1. Цели 

• създаване на самостоятелен канал в сайта Webcafe.bg за публикуване на 

информационни материали по време на предизборната кампания за 

предсрочните парламентарни избори на 5 октомври 

• обозначаване и разграничаване на съдържанието с политическа реклама 

съгласно с чл. 198 от Изборния кодекс 
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• осигуряване на медийно покритие на партиите, коалициите и инициативните 

комитети до аудиторията на Webcafe.bg с високообразован и градски профил – 

над 400 000 уникални посещения на месец, над 3 млн. импресии. 

 

2. Дейности 

• Публикуване на прессъобщения и PR материали 

• Публикуване на интервюта с кандидати, отразяване на събития 

• Разработване на теми по проблеми, свързани с изборна тематика 

• Предоставяне на рекламни банери на сайта 

• Разпространение в каналите на Webcafe.bg в социалните мрежи 

 

3. Дизайн 

• Създаване на отделен канал в структурата на сайта Webcafe.bg – Избори 2014 

• Публикациите ще се попълват хронологично в канала 

• Възможности за вграждане на видеоклипове, снимки и хипервръзки към 

интернет-страници по желание на клиента 
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