Възможности за мобилна реклама
в сайтовете на Инвестор.БГ
www.piero97.com

Защо мобилна реклама?
Достъп до медиа

* Всички интернет потребители (%)

** Данните са от Eurostat
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//m.investor.bg
Потребители месечно

Месечни импресии

150 961

686 854

19% от всички посещения са
през мобилни устройства

* По данни на Google Analytics за месец септември 2015 г.

Във версията за мобилни телефони
потребителят ще намери:
 Актуални новини
 Данни за борсовата сесия на БФБ-София
 Информация за публичните компании и
търговията с тях
 Достъп до собствените портфейли и обзори,
създадени в Investor.bg
 Актуална информация за водещите международни
пазари, цените на основните суровини и
курсовете на основните валути
 фиксинг на БНБ и валутен калкулатор
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//m.dnes.bg
Потребители месечно

Месечни импресии

761 475

7 371 154

24% от всички посещения са
през мобилни устройства

* По данни на Google Analytics за месец септември 2015 г.

Във версията за мобилни телефони
потребителят ще намери:


Актуални новини - водещи новини от всички
рубрики в сайта



Времето - за всички градове и курорти за
следващите 5 дни



Хороскопи - ежедневен, седмичен и месечен
хороскоп



Кино програма - филмите по кината в големите
градове



ТВ програма за деня за български и
чуждестрани телевизии



Галерии
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//m.gol.bg
Потребители месечно

Месечни импресии

124 554

1 821 191

31% от всички посещения са
през мобилни устройства

* По данни на Google Analytics за месец септември 2015 г.

Във версията за мобилни телефони
потребителят ще намери:


Актуални спортни новини - водещи новини от
основните рубрики в сайта (Футбол България,
Футбол Свят, Лига Европа, Шампионска лига)



Волейбол



Тенис



Други спортове



Коментар под статия

Уникални
потребители
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//m.az-jenata.bg
Потребители месечно

Месечни импресии

152 350

415 779

26% от всички посещения са
през мобилни устройства

* По данни на Google Analytics за месец септември 2015 г.

Във версията за мобилни телефони
потребителят ще намери:


Съвети за красота и козметика, за бременност и
майчинство, здравословни съвети



Мода



Рецепти за готварство



Дом и домашен уют
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Рекламни формати
Банерите

могат

бъдат

интерактивни и да инициират

Формат: JPG, GIF и HTML5

потребителя да направи едно от

Размери (px): 728х90, 360х120,
320x50, 360x120, 300x75

следните действия:

да посети

мобилната версия на сайта на
рекламодателя,

да се обади на

заложения номер, да стартира
писане

на

писане

на

локацията

SMS,

да

e-mail,
на

стартира

да

магазините

види
на

рекламодателя.

Мобилни промо сайтове:
VIVACOM Злато
http://m.dnes.bg/mobile.php?vivacom_promo
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Filmstrip
Filpmstrip

е

двукомпонентен

рекламен

формат.

Като

начален елемент се използва стандартен мобилен формат
(320х50, 320х100 и т.н.), от който автоматично се зарежда
втория fullscreen компонент, покриващ целия мобилен
дисплей, независимо от неговите размери. Форматът
осигурява рекламно преживяване с богато съдържание

разпределно в няколко панела, между които се навигира
със скрол. Предоставя възможност за интеракция от страна
на потребителя и го въвлича цялостно в представената
рекламна история.

Размери: 320х50 (portrait), 320x480 (landscape)
Формат: HTML 5
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Pull Banner
Pull

Pull

Pull banner е двукомпоненетен формат, който е разположен в горната или
долната част на браузъра. В случай, че е разположен в долната част на
сайта при скрол позицията му се запазва. След интеракция от страна на
потребителя, се избутва съдържанието и се визуализира втората част на
формата, в който има възможност за позициониране на интерактивни
бутони.
Размери: 320 x 50px, разгърната част: 320 х 480 px
Формат: HTML 5
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Adhesion Banner
Adhesion Banner е разположен в долната част на дисплея,
като се движи заедно със сайта при скрол. При клик върху
него се отваря втората част от криейтива върху целия

екран. Изчезва, след като потребителят взаимодейства с
екрана или затвори банера.
Размер за смартфони:
320 x 50px (portrait)
480 x 50px (landscape)
Размер за 10 инчови таблети:
768 x 90px (portrait)

Adhesion Banner

1024 x 90px (landscape)
Формат: HTML 5
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Full Page Flex
Full Page Flex се визуализира

на цял екран върху

съдържанието на сайта, като има възможност формата да
въздейства визуално, звуково или чрез интерактивни

бутони.
Разработен е така, че да се оптимизира размера при
всякакви мобилни устройства, така че да дава пълен
контрол на управление от страна на потребителя.

Размер: 320 x 50px, разгърната част: 320 х 480 px

Full Full
PagePage

Формат: HTML 5

Full Page
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Slider

Slide

Back

Slider е двукомпонентен формат. При зареждането на сайта се визуализира стандартен банер
в долната част на екрана. След интеракция от страна на потребителя – хоризонтално
приплъзване, се покрива цялото съдържание с криейтива на рекламодателя. Изчезва, когато
потребителят взаимодейства с екрана или затвори банера.
Размер: 320 x 50px, разгърната част: 320 х 480 px
Формат: HTML 5
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Mobile Overlay

Mobile Overlay

Форматът се появява автоматично и закрива цялото съдържание на сайта. Изчезва след 10
секунди или при затваряне от страна на потребителя.

Размер: 320 х 480 px
Формат: HTML 5
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Цени
Рекламен формат

Dnes.bg

Investor.bg

Gol.bg

Az-jenata.bg

728х90

9

13

9

9

360х120

9

13

9

9

320x50

9

13

9

9

360x120

9

13

9

9

300x75

9

13

9

9

Filmstrip

15

26

15

15

Pull Banner

15

26

15

15

Adhesion Banner

15

26

15

15

Full Page Flex

15

26

15

15

Slider

15

26

15

15

Mobile Overlay

20

30

20

20

Изработка на промо сайт:
 начална страница
 всяка следваща страница

200 лв.
140 лв.

* Цените са в лева и без ДДС за 1000 импресии (CPM).
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