
Wi-Fi Advertising 

Case Studies and Details 



Реклама с Wi-Fi мрежи 

Моля, натиснете върху картинката горе или вижте видео демонстрация на следния линк : 
https://www.youtube.com/watch?v=0vCFwqai4gI  

https://www.youtube.com/watch?v=0vCFwqai4gI


Какви възможности за Wi-Fi реклама предлагаме?  

 

Предлагаме Ви използване на Wi-Fi мрежи с „отворен“ и безплатен за всички 

потребители  достъп и тяхното брандиране.  

 

Името на мрежата може да бъде избрано от Вас и да се появява винаги на първа 

позиция в списъка от всички мрежи, появяващи се в обхвата на съответния 

телефон.  

 

Когато потребителя избере и се свърже с Вашата мрежа, преди да получи свободния 

достъп до Интернет, на целия екран на мобилното му устройство се появява така 

наречената „лендинг“ страница. Това всъщност е ВАШАТА рекламна платформа, 

която може да бъде реализирана и визуализирана по много различни начини, както и 

може да бъде променяна динамично по време на рекламната ви кампания.  

 

Друго приятно предимство е възможността да Ви осигурим обхват на такива мрежи на  

различни места - градски транспорт, паркове, плажове, централни градски зони. Също 

така можем да предложим и използване на съществуващи Wi-Fi мрежи в редица 

заведения, спирките на метрото и други.  



Case Study 1 – Coca Cola Christmas Wi-Fi Nation 

Резултатите за кампанията (за 1 месец): 

 

- 124,000 уникални потребители на 

мрежата 

 

- 455,000 импресии  

 

- 6% CTR в лендинг страницата 

 

- 37 секунди среден престой на лендинг 

страницата 

 

 

Кампанията: 

 

-За коледната си кампания, Кока Кола 

брандираха над 1 300 същестуващи Wi-Fi 

зони в София, Пловдив, Бургас и Варна. 

 

- Брандирана беше и единствената мрежа 

в Софийското метро 



Case Study 2 - Coca Cola Wi-Fi Buses 

Кампанията: 

- Изграждане на брандирана Wi-Fi мрежа на 4 автобуса от софийския градски транспорт (линии 94, 280, 120, 604) 

- Кореспондиращо външно и вътрешно брандиране на самите автобуси 

- Част от националната кампания на Coca Cola “Кажи го с песен” (https://www.spesen.bg/home) 



Case Study 2 - Coca Cola Wi-Fi Buses 



Case Study 3 - Fashion Days Cacao Beach Takeover 

Резултатите за кампанията: 

 

- 12,237 уникални потребители на 

мрежата 

 

- 31,378 импресии  

 

- 20% общ click-through rate (CTR) за 

трите бутона  на лендинг страницата 

на кампанията . CTR-а е броя кликове 

съпоставен с броя импресии. В 

България средния CTR за мобилна 

реклама е 0.48%. 

Кампанията: 

 

- Брандиране на Wi-Fi мрежата на 

Cacao Beach, включваща всички 

заведения в района (The One, 

Brilliantin, Cacao), както и 

прилежащите им плажове и басейни. 

В района няма друг безплатен 

бежичен интернет. 

 

- Кореспондиращи outdoor банери в 

района на Cacao Beach. 



Case Study 4 - Nestea Wi-Fi Южно Черноморие  

Изграждане на брандирана Wi-Fi мрежа на плажовете на Несебър, Поморие, Сарафово, Черноморец, 

Созопол, Лозенец, Приморско и Китен. 

 

За един месец, кампанията е ангажирала 11 000 уникални потребители. Като пряк резултат от тази 

рекламна активност, сайтът на кампанията реализира 4 пъти повече регистрации спрямо миналата 

година. 



Case Study 5 – Baumit Wi-Fi 

Резултатите за кампанията: 

 

- 47,495 уникални потребители посетили лендинг страницата на 

кампанията 

 

- 166,721 импресии на лендинг страницата на кампанията.  

 

- 34 секунди е средният престой на лендинг страницата на кампанията. 

 

-Общо 6,945 клика на бутоните от лендинг страницата 

 

Кампанията: 

 

- През месец ноември 2014 Баумит се възползва от богатите 

възможности, които предлага дигитална реклама в България, за да 

представи цветовете Life по един интересен и ефективен начин. 

 

 

За целта на кампанията бяха брандирани единствените Wi-Fi мрежи на 

всички метростанции и тези във верига ресторанти “Виктория” в 

София (общо 6 заведения). 

 

Мрежите бяха напълно безплатни за потребителите, като за да бъдат 

използвани, преди да бъде получен достъп до Интернет, на мобилното 

устройство на потребителите се появяваше лендинг страница на Баумит 

(изготвена от нас). 



За повече информация: 

•Антон Бъчваров- Mobile Advertising Sales Executive 

•anton@piero97.com 

•+359 887 86 73 68 

mailto:anton@piero97.com

