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За Camping.bg 

Българският къмпинг портал 

Camping.bg e първият български интернет сайт, който предоставя информация за 
къмпингите в страната и в съседните Гърция и Турция. Той съществува от 2009г., а през 
2010 г. бе издаден и първият български книжен пътеводител и каталог на къмпингите 
„Къмпинг на три морета“. 

През 2015 г. сайтът Camping.bg ще бъде изцяло обновен, като целта е да се превърне 

от обикновен информативен портал в платформа за общуване, търговия и обмен на 

информация за всички, които се интересуват от къмпингуването като начин на почивка 

и изкарване на свободното време. 

Визия на сайта camping.bg от 2009 г. 

Книга „Къмпинг на три морета“ 
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Обновеният Camping.bg 

Обновеният сайт Camping.bg ще представя 

къмпинги от България и чужбина, ще 

обединява предложения за продажба на 

къмпинг и аутдор екипировка на магазини и 

ще служи като платформа за обмен на 

информация между всички интересуващи се 

от този начин на почивка. Сайтът ще включва 

следните основни страници: 

Страница Къмпинги представлява онлайн 

каталог на всички къмпинги в България и по-

известните къмпинги на Балканския 

п ол уо с тро в .  П отре б ител и те  им а т 

възможност да намерят желаната от тях 

къмпинг зона чрез филтриране или чрез 

посочване от интерактивната карта.  

Страница Екипировка представя предлагани 

продукти от магазините за къмпинг и аутдор 

оборудване в България. Чрез избор на 

категории и допълнителни филтри 

потребителят лесно и бързо може да открие 

екипировката, която му е необходима.  

Страница Новини предоставя актуална 

информация за събития, промоции, 

обновления, екипировка и др. важни теми, 

свързани с къмпингуването в България и на 

Балканския полуостров.  

На тази страница всеки търговец, собственик 

на къмпинг, рекламодател и друго 

заинтересовано лице може да публикува 

новини, статии и информация за промоции, 

отстъпки, нови възможности или събития. 
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Обновеният Camping.bg 

Страница Съвети е мястото, където 
потребителите могат да намерят полезни 
съвети за приятно къмпингуване при 
всякакви условия. 
 
Полезните съвети ще се отнасят до начина 
на изграждане на къмпинг лагера, 
необходимото оборудване, дейности по 
време  на къмпинг и др. Търговците на 
оборудване могат да предоставят списани 
от тях полезни съвети, включващи 
предлагана от тях екипировка. 
 
Пътеводител – информира за интересни 

забележителности в България, маршрути, 

по които да стигнем до тях и къде да 

отседнем на къмпинг по пътя. 

Операторите на къмпинги ще могат да 

п р е д о с т а в я т  и н ф о р м а ц и я  з а 

забележителности и маршрути в района на 

оперирания от тях къмпинг. 

 

Camping.bg e не само сайт, в който може да 

бъде намерена всякаква полезна 

информация за къмпингуването, но и 

Социална мрежа, в която къмпинг 

феновете могат да обменят информация за 

места, екипировка, събития и полезни 

практики. 

Camping.bg е мултиезичен сайт с над 10 

езикови версии. 
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Аудитория 

Посещаемостта на Camping.bg е сезонно обусловена. От 2009 г. до днес през 

активните летни месеци тя достига до 4000 посещения дневно, а през зимния 

сезон спада до около 500. Годишно сайтът е посещаван от над 60 000 

потребителя, 30% от които са връщащи се. 60% от годишните посещения са в 

периода 1 май—30 септември, когато е активният къмпинг сезон. 

С пълното обновяване на сайта очакванията са посещаемостта да се качи с 

минимум 50% през 2015 г. 

Потребителската група на Camping.bg има следните характеристики: 

 85% от посещенията са извършени от територията на България 

 40%  от потребителите разглеждат сайта за повече от 3 минути и реализират 

70% от разгледаните страници 

 94% от посещенията са извършени през десктоп устройство 
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Кой може да рекламира в Camping.bg? 

Къмпинги 

Търговци на оборудване и екипировка 

Други 

Като медия, чиято основна цел е популяризирането на местата за къмпингуване в 
България и чужбина, в електронния си каталог Camping.bg включва основна 
информация за къмпингите безплатно. Собствениците и управителите на 
къмпинг зони, които желаят да бъде представена по-подробна информация за 
местата за настаняване, могат да се възползват от три нива на партньорство, 
които са съобразени със сезонността на бизнеса и с размерите му.  
 
За всеки къмпинг се осигурява собствена страница в Camping.bg, която съдържа 
снимки, видео, информация за настаняването и допълнителните услуги, които се 
предлагат. 

В Camping.bg може да рекламира всяко едно дружество, търговец или друго 
лице, което счита, че това e мястото, чрез което ще стигне до своята аудитория.  
 
Опциите, които Camping.bg предлага са: 
 Рекламни банери 
 Брандиране на страница 
 Списване и публикация на статии и ПР теми 
 Списване и публикация на новини 
 Споделяне в социални мрежи 

Както за къмпингите, така и за търговците на къмпинг екипировка и оборудване, 
Camping.bg публикува безплатна информация с координати и локация на 
магазините. В случай, че търговците желаят да изложат или промотират стоката 
си чрез Camping.bg, те могат да заплатят пакетна цена според броя предлагани 
продукти. Всеки изложен продукт препраща към страницата или физическия 
магазин на търговеца. Camping.bg не функционира като онлайн магазин, а само 
като канал за разпространение на информацията за продуктите.   
 
По-подробни условия за пакетите се съдържат в придружаващия документ. 
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Общи условия за реклама 

Начална страница 

Банер Leaderboard—728 х 90 пиксела 

Банер “Къмпинг 
зони” 

300 х 250 
пиксела 

Банер 
“Екипировка” 

300 х 250 
пиксела 

 
 
 
Брандира
не на  
всички 
страници 

 
 
 
Брандира
не на  
всички 
страници 

Банер “Новини” —728 х 90 пиксела 
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Общи условия за реклама 

Страница “Къмпинг” 

Банер Leaderboard—728 х 90 пиксела 

Банер 
“Къмпинг” 
300 х 250 

 
 
 
Брандира
не на  
всички 
страници 

 
 
 
Брандира
не на  
всички 
страници 

www.piero97.com



Общи условия за реклама 

Вътрешна страница 

Банер Leaderboard—728 х 90 

 
 
Банер “Новина” 
300 х 250 пиксела 
 

 
 
Банер “Новина” 
300 х 250 пиксела 
  

 
 
 
Брандира
не на  
вътрешна  
страница 

Платена новина/ПР тема: 
Стандартна 
 публикувана и видима само 

на страница Новини 
 откриваема чрез Google 
Препоръчана  
 публикувана и видима на 

страница Новини 
 откриваема чрез Google 
 Видима на Начална страница 
 Видима вдясно на 

подстраници Новини и Съвети 
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