
Page1 of 5

Предложение за рекламна комуникация в интернет портал Дир.бг 
OLYMPICS 2016 BRAZIL 

5.08.2016-21.08.2016 

По време на летните Олимпийски игри  2016 в Бразилия  Дир.бг ще отразява 

протичането на Олимпиадата  в специализирания си сайт http://olympics2016.dir.bg .  

Най-актуалната и важна информация от сайта ще се отразява  на начална страница на 

Дир.бг в специализиран блок „OLYMPICS 2016“. 

Възможности за реклама - OLYMPICS  2016 BRAZIL 05.08.2016 - 21.08.2016: 

Спонсорски пакет  OLYMPICS  2016 - основен 

Пакетът  включва: 

- Брандиране на начална страница на Дир.бг тип Wallpaper - снимка 1

- Expandable банер на всички страници на мобилната версия на Дир.бг - снимка 2

- Брандиране на специализирания  http://olympics2016.dir.bg тип Wallpaper – снимка 3

Период – 1 седмица 

Ротация - 30% от среднодневните импресии на съответните страници: 

- 1 260 000 импресии на начална страница на Дир.бг,

- 720 000 импресии в мобилната версия на Дир.бг,

- 216 000 импресии в специализирания сайт.

Тарифната цена за 1 седмицa - 59 000 лв. бруто без ДДС 

Пакетна цена за 1 седмицa – 14 750 лв. бруто без ДДС 

/Цената е брутна и подлежи на агенционни и клиентски отстъпки/ 

Закупуването на пакета гарантира неизлъчването на реклами на преки конкуренти  

на рекламодателя при зареждане на страниците с  рекламите от пакета 

Спонсорски пакет "Основен" може да бъде закупен само от 1 представител на 

съответния бранш 

Спонсорски пакет  OLYMPICS  2016  - допълнителен 

Пакетът  включва: 

- Брандиране тип wallpaper  на специализирания http://olympics2016.dir.bg - снимка 3

- Банер 300x600 px  на начална страница на мобилната версия на Дир.бг - снимка 4

Период – 1 седмица 
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Ротация - 50% от среднодневните импресии  на съответните страници - 810 000 

импресии за периода  

- 360 000 в http://olympics2016.dir.bg

- 450 000 в Smart.dir.bg/

Тарифна  цена за 1 седмица - 13 680 лв. бруто без ДДС 

Пакетна цена за 1 седмица – 5 500 лв. бруто без ДДС 

/Цената е брутна и подлежи на агенционни и клиентски отстъпки/ 

Закупуването на пакета гарантира неизлъчването на реклами на преки конкуренти  

на рекламодателя при зареждане на страниците с  рекламите от пакета 

Промоционален пакет Мобилна реклама OLYMPICS  2016  

Пакетът включва: 

- Банер 300x600 px  на всички  страници  на мобилната версия на Дир.бг -

снимка 5 

Период – 1 седмица 

Ротация – 50%, 1 200 000 импресии 

Тарифна цена за 1 седмица - 14 400 лв . бруто без ДДС 

Пакетна  цена за 1 седмица – 5 700 лв. бруто без ДДС  

/Цената е брутна и подлежи на агенционни и клиентски отстъпки/ 

4. Реклама извън пакетите в http://olympics2016.dir.bg

Рекламен формат Цена за 1000 импресии Среднодневни показвания 

Банер 300x250 9 лв. 120 000 

Банер 300x600 12 лв. 120 000 

Банер 728x90 8 лв. 120 000 

Банер 980x175 11 лв. 120 000 

Видео банер 300x250 15 лв. 120 000 

Цени за нестандартни 

рекламни формати – по 

запитване 

120 000 
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Снимка 1 

Снимка 2 
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Снимка 3 

Снимка 4 
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Снимка 5 
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