
360°

° Медията ни е насочена към дългосрочни парт-
ньорства, с цел постигане на трайна разпозна-
ваемост на марки и налагането им сред ауди-
торията ни. 

° Позициониране на имиджова и ПР реклама в 
медията - списание, сайт и социални канали; 

° Позициониране на бранд на различни утвърде-
ни или новаторски събития, свързани с кален-
дара на алтернативни спортове и култура; 

° Спортен маркетинг; Мениджмънт на атлети.

° Изградено с постоянство доверие у своите 
партньори, рекламодатели и организации с 
устойчивото си лоялно и предвидимо медийно 
поведение;

° Изработка на рекламни и презентационни ма-
териали; Видео клипове; Рекламни кампании 
 
° Организиране на събития, демонстрации, ат-
ракции по поръчка.

° Предложения за активни преживявания сред при-
родата - тиймбилдинг, фирмени събития и тн; 

 360 достига до ясно таргетирано, динамично общество, 
компактно в интересите си към различни спортове и аутдор културата. 

възможности за реклама и комуникационно присъствие
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360mag.bg°
 5 000 ГАРАНТИРАНИ дНЕВНИ ИМПРЕСИИ  / 1 000 зА кОНкРЕТНА РУБРИкА /

цеНи за хиляда импресии  (cPM)

960 х 200 

36 лв.
Top Позиция Megaboard 

360mag.bg°

техНически изискваНия

Премиум позиция: Rectangle Премиум позиция: expand
26 лв. 30 лв.

300 х 250

600 х 250

Премиум позиция: tvc Rectangle
32 лв.

300 х 250
tvc

премиум позиции, видими на всички страници на сайта, без необходимост от използване на скрол

Премиум позиция: Floater
36 лв.

до 700 
х 500

от 300 
х 250

39 лв.
Премиум позиция: tvc Floater

до 700 
х 500

от 300 
х 250

стандартни и 

нестандартни форми:



360mag.bg°
 5 000 ГАРАНТИРАНИ дНЕВНИ ИМПРЕСИИ  / 1 000 зА кОНкРЕТНА РУБРИкА /

цеНи за хиляда импресии  (cPM)

360mag.bg°

Файлове:  HTML
Тежест на файла  (HTML): 200kb 

линк в отделен .txt файл

задължителНи фуНкции за  НестаНдартеН HtML баНер:
*window.parent.postMessage(params.doexpand,'*'); 
*window.parent.postMessage(params.dolittle, '*');

°tvc / видео баНер: 
Файлове:  HTML

Тежест на файла  (HTML): 200kb 
линк:  в отделен .txt файл

техНически изискваНия

728 х 90

12лв.
Позиция: Footer

18лв.
Позиция: Rectangle 2

300 х 250

20 лв.
Позиция: Rectangle 2 tvc

300 х 250
tvc

20лв.
Позиция: expand 2

600 х 250

позиции, видими на всички страници в долната част на сайта

29лв.
Позиция: Rectangle 2 tvc Floater

300 х 250
tvc

до 700 
х 500

от 300 
х 250

26лв.
Позиция: Rectangle 2 Floater

300 х 250

до 700 
х 500

от 300 
х 250



360mag.bg°
 5 000 ГАРАНТИРАНИ дНЕВНИ ИМПРЕСИИ  / 1 000 зА кОНкРЕТНА РУБРИкА / цеНи за хиляда импресии  (cPM)

техНическа
иНформация

Широчина на сайта - 
1100 пиксела.  
 
Препоръчваме визията 
да бъде подадена в поне 
два файла с размери - 
(1920px x 1500px и 1280px 
x 1680px.) Така важните 
визуални елементи 
(текст, лого, акценти 
от визията) могат да 
бъдат оптимизирани за 
различни екрани и сай-
тът ще може да избира 
най-добрата за съот-
ветния екран.

*Вижте файла с дизай-
нерски насоки за изпъл-
нение на брандинг.

■ п- браНдиНг На сайт

■ браНдиНг На категория

■ браНдиНг На сайта
Стандартен брандинг с две щори на всички 
страници в сайта.

■ сиНхроНизираН п - браНдиНг 

55лв.

50лв.

45лв.

65лв.

Брандинг на всички страници в сайта.
 
Височина  на горна греда 100 пиксела.

комбинация на 
браНдиНг + премиум баНер + топ баНер

Можете да брандирате отделни категории от 
сайта ни свързани с Вашия бизнес - интервю, 
пътуване, екипировка, полезно, събития 
или видове спортове, свързани с вашия про-
дукт - водни, въздушни или други. Дневните 
импресии за конкретна рубрика са 1000.

360mag.bg°       пр реклама°

www.piero97.com



 5 000 ГАРАНТИРАНИ дНЕВНИ ИМПРЕСИИ  / 1 000 зА кОНкРЕТНА РУБРИкА / цеНи за хиляда импресии  (cPM)
360mag.bg°       пр реклама°

СъдъРЖАНИЕ

допълНителНи 
услуги:

°авторски текст 
250 лв.

цена без ддС

°фотография 
350 лв.  

за 4 часа цена без ддС

°лице / атлет 
цена  

по договаряне

*Всички текстове се 
публикуват след редак-

торско одобрение 
 

**В цените не се включ-
ва транспорт и наста-

няване

публикация На  пр статия
Публикуване на готова статия,  
включваща текст,  снимки и/или  ви-
део и линк.
Всяка статия се публикува във 
фейсбук страницата ни, където га-
рантираме достигане до минимум 
3000 души

рубрика с три свързаНи пр статии
Брандирана рубрика с 3 свързани 
статии.

* материалите могат да бъдат из-
ползвани в рамките на 3 месеца

рубрика с пет свързаНи пр статии
Брандирана рубрика с 5 свързани 
статии. 

* материалите могат да бъдат из-
ползвани в рамките на 3 месеца

------------
------------

----------------
----------------
--------------

Т

------------------------------------------------

------------------------------------------------

------------------------------------------------

------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

Т

-------------------------------------------------------

Т

цена без ддС
750 лв.

цена без ддС
1800 лв.

цена без ддС
2500 лв.

позициоНираНе На 
баНер 700 х 250 рх, 
с активеН лиНк в 

статията
250 лв.  

банера остава в ста-
тията завиниги, 

150 лв.   
на материал, при рубри-

кан с 3 статии 
100 лв.   

на материал, при рубри-
ка с 3 статии 

всички цени без ддС,

изработка и 
моНтаж На 

видео 
репортаж

базово, до 3 ми-
нути с 1 камера и 
1 оператор, музи-
кални права.

950 лв.
цена без ддС

осНовНо, до 5 ми-
нути с 2 камери, 2 
оператори 
и допълнитена 
снимачна техника.

1850 лв.
цена без ддС

цялостНо, до 7 
минути с 3 каме-
ри, 2 оператори, 
включено освет-
ление и допълни-
телна снимачна 
техника

2950лв.
цена без ддС

*В цените не се включ-
ва транспорт и наста-

няване
**Видео материали с 

големина над 7 минути 
или със специфични из-
исквания се договарят 

допълнително.

www.piero97.com



пр стаНдартНо - Материалът се задържа за пет дни на началната страница на сайта. Впослед-
ствие остава в общия поток от информация до живот. Поради отличната оптимизация на медия-
та в google, материалът ще излиза на челни позиции при търсене по ключови думи. 
Допълнително материалът е споделен във фейсбук страницата на медията с гарантирано дости-
гане до 3000 души.

включено в  цената на публикацията

пр промоция 10 000 - Материалът се задържа на челна, видима позиция на заглавната страница 
на сайта - категория Избрано за пет дни. Допълнително материалът е споделен във фейсбук стра-

ницата на медията с гарантирано достигане до 10 000 души.

140 лв.

пр промоция 15 000 - Материалът се задържа на челна, видима позиция на заглавната страница 
на сайта - категория Избрано за пет дни.  Допълнително материалът е споделен във фейсбук стра-
ницата на медията с гарантирано достигане до 15 000 души.

190 лв.

кАкВО СЕ СлУЧВА С МАТЕРИАлА СлЕд ПУБлИкАцИя?: 

360mag.bg°         пр реклама° събития°, атлети°, партньори°
изработка и 
моНтаж На 

видео 
репортаж

базово, до 3 ми-
нути с 1 камера и 
1 оператор, музи-
кални права.

950 лв.
цена без ддС

осНовНо, до 5 ми-
нути с 2 камери, 2 
оператори 
и допълнитена 
снимачна техника.

1850 лв.
цена без ддС

цялостНо, до 7 
минути с 3 каме-
ри, 2 оператори, 
включено освет-
ление и допълни-
телна снимачна 
техника

2950лв.
цена без ддС

*В цената не се включ-
ва транспорт и наста-

няване
**Видео материал с 

големина над 7 минути 
или със специфични из-
исквания се договарят 

допълнително 
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ЧРЕз НАС МОЖЕТЕ дА дОСТИГНЕТЕ дО РАзНООБРАзНИ ОБщЕСТВА ОТ АкТИВНИ хОРА

събития°, атлети°, партньори°

участие в събития°
дНи На предизвикателтва 2018
03-05 декември. 
Най-големият български форум за 
планини и приключения

от 300 до 10 000 лв.
Свържете се с нас за повече подробности

ски и сНоуборд сезоН 2018/19 
Декември - април. 
Регулярни събития на различни 
български курорти от открива-
нето до закриването на сезона. 
Боровец, Пампорово, Витоша, 
Банско, Рилски езера, Картала са 
само част от над 30 зимни обекта, 
с които работим активно.

от 250 до 10 000 лв.
Свържете се с нас за повече подробности

 
български колоездачНи 
сериии 2019  
целогодишно 
Състезания по планиско и градско 
колоедене в цялата страна.

от 300 до 20 000 лв.
Свържете се с нас за повече подробности

Run SeRieS  2019  
целогодишно 
Състезания по планиско и градско 
бягане в цялата страна.

от 300 до 20 000 лв.
Свържете се с нас за повече подробности

работа с атлети° 

краси георгиев 
целогодишно. 
Вдъхновяващ  ултрамаратонец, 
който мотивира с множество 
каузи и лични събития.

цени по договаряне
Свържете се с нас за повече подробности

 
веселиН овчаров 
целогодишно. 
Един от най-добрите акробатич-
ни пилоти в света. Носител на 
няколко световни рекорда.

цени по договаряне
Свържете се с нас за повече подробности

работа с партНьори° 
 
Можем да ви предложим клъстер от 
таргетирани сайтове, с аудитории с 
ясно профилирани интерси. Дневните 
импресии на клъстера са над 10 000+  
(без ад сървър система, доказването 
на импресиите им можем да направим 
само от аналитикс). 
 
Всички  сайтове са лидер в сегмента си. 
 
Цените за участие в клъстера се при-
покриват с обявените наши цени, но 
конкретни оферти се изготвят по за-
явка и след одобрение от партньорите.

въздухария 2019  
06 спетември. 
Най-големият български фестивал 
за безмоторно летене, провеждащ 
се в гр. Сопот, Община Пловдив

от 300 до 20 000 лв.
Свържете се с нас за повече подробности

скейт, лоНгборд и къНки 2019  
април - октомври. 
Състезания по скейт и блейд в Со-
фия, Варна, Бургас и други градове 
на страната.

от 250 до 10 000 лв.
Свържете се с нас за повече подробности

колоездеНе - Mtb-bG.coM 

бягаНе - RunbG.net 

моторНи - oFFRoad-FoRuM.bG 

плаНиНарство - PLaninaRi.oRG 

летеНе - FLytHeeaRtH.coM

гмуркаНе - divinG bG.coM  

ветроходство - vetRoHodStvo.coM

фитНес и йога - wneSStv.coM
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