
360mag.bg°  В   интернет

Интернет страницата ни е акту-
ална и динамична медия, която се 
обнoвява ежедневно.

Публикува оригинална, професио-
нална и забавно поднесена инфор-

мация за всичко, което интересува 
и обединява читателите на списа-
нието, без значение от конкретния 
спорт, на който са отдадени. 

Активно изпозлзваме различни со-

циални мрежи за да достигаме до 
широка аудитория,.

Поради уникалното съдържание и еже-
дневното обновяване страницата ни е 
с висок рейтинг при търсене в Google.

В  и н т е р н е т °w w w °

 канали  360mag°°°°     
°Фейсбук 

над 57 000
последователи

°инстаграМ
над 100  

харесвания средо 

°youtube
над 50  

Видеоклипа

извадки от фейсбук статистиките на facebook.com/360mag

    уебсайт   360mag.bg° 
°архиВ от аВторски статии 
над 10 000
на приклчяенска тематика

°гарангирани днеВни иМпресии
над 5000  
ясно таргетирана и активна аудитория

°Месечно генерирани статии
над 100  
ежеднвно обновяване на уебсайта
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В  и н т е р н е т °w w w °

 канали  360mag°°°°     

интернет  статистики    360mag.bg° 

ПОтреБителски интерси към 

<- ПрОДУктОви сегменти 

и ОБщи интерси ->

Извадки за пол, възраст, локация, средно време на сайта и други детайли от google analytics /360mag.bg за периода 20.01.2020 до 20.01.2021

вхОДни канали

мОДели

ОПераЦиОнни системи

УстрОЙства



цени  За  пр  реклаМа      360mag.bg°
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  
видео 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, включващи текст, снимки 
и/или видео и линк.
* материалите могат да бъдат из-
ползвани в рамките на 3 месеца

Още детайли за жовота на статии-
те вижте на следващия слайд ->

рубрика с пет сВърЗани пр статии
брандирана рубрика с 5 свързани 
статии, включващи текст, снимки 
и/или видео и линк.
* материалите могат да бъдат из-
ползвани в рамките на 3 месеца

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

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

Т

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

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

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

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

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

Т

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

Т

цена без ддс
950 лв.

цена без ддс
1800 лв.

цена без ддс
2800 лв.

поЗициониране на 
банер 140 х 640 рх, 
с актиВен Линк В 

статията
650 лв.  

банерът остава в 
статията завиниги,  

550 лв.   
на материал, при 

рубрика с 3 статии 
450 лв.   

на материал, при 
рубрика с 5 статии

 
всички цени без ддс

цени  За  проМоция  на  пр  реклаМа         360mag.bg°
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цени  За  пр  реклаМа      360mag.bg°

пр стандартно - Материалът се задържа за три дни на началната страница на сайта. Впослед-
ствие с времето остава в общия поток от информация до живот. Поради отличната оптимизация 
на медията в google, материалът ще излиза на челни позиции при търсене по ключови думи.  Допъл-
нително материалът е споделен във фейсбук страницата на медията с гарантирано достигане до

 3000 души.

включено в  цената на публикацията

пр проМоция 20 000 - Материалът се задържа на челна, видима позиция на заглавната страни-
ца на сайта - категория "Избрано" за пет дни. Допълнително материалът е споделен във фейсбук 
страницата на медията с гарантирано достигане до 10 000 души от аудиторията ни.

цена от 220 лв. 

пр проМоция 40 000 - Материалът се задържа на челна, видима позиция на заглавната страни-
ца на сайта - категория "Избрано" за пет дни.  Допълнително материалът е споделен във фейсбук 
страницата на медията с гарантирано достигане до 15 000 души.

цена от 360 лв.

кАкВО се слУЧВА с МАТеРИАлА след ПУблИкАцИя?: 

цени  За  проМоция  на  пр  реклаМа         360mag.bg°
иЗработка и 
МонтаЖ на 

Видео 
репортаЖ

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

1500 лв.
цена без ддс

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

3000 лв.
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 

ценаите са 
без ддс
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цени  За  линк  билдинг      360mag.bg°
■ Линк В статия от 
архиВа на 360mag
do follow линк към сайта 
на клиента в текста на 
избрана статия, серия от 
статии или рубрика. 
статията не излиза в 
категория "ИзбРАнО."
при над 10 бр.
единично

■ цената е за година и включва изпращане на преложения за статии по избрана от клиента тематика. Всички нови и адаптирани статии се задържат в "ИзбРАнО" за минимум 3 дни

■ Линк В адаптирна / 
актуаЛиЗирана  статия 
от архиВа на 360mag
Aдаптцаия на избрана 
статия/и според изиск-
вания на клиента. Може да 
включва визия поставена 
във футера на статията.
при над 10 бр.
единично

■ Линк с банер на 360mag
банер в статия от архив 140 х 640 рх
банер в статия на клиент 140 х 640 рх
банер в адаптирана статия 140 х 640 рх
банер в авторска 3600 статия 140 х 640 рх

банер на единична страница 300 х 60 рх
банер на начлна страница 300 х 60 рх
банер на начлна страница 300 х 250 рх
банер в сайт бар (100 000+ месечни импресии) 300 х 60 рх

150лв. 250лв.

400лв. 250лв.

780лв.

500лв. 350лв.

2400лв.
300лв. 400лв.

450лв. 300лв.

1360лв.

650лв. 450лв.

3600лв.

■ Линк В статия 
подадаена от кЛиента
статиите подадени готови 
трябва да бъдат свързани с 
приключенската тематика 
и подлежат на одобрение от 
редакрския екип на 360mag.
при над 10 бр.
единично

200лв.
350лв.

цени  За  брандинг       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 сайта
стандартен брандинг с две щори на 
всички страници в сайта.

■ синхрониЗиран п - брандинг 

55лв.

45лв.

65лв.

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

комбинация на 
брандинг + преМиуМ банер + топ банер

   единично      при над 10 бр.

всички цени без ддс

цени  За  банери       360mag.bg°
 5 000 ГАРАнТИРАнИ днеВнИ ИМПРесИИ  / 1 000 зА кОнкРеТнА РУбРИкА /
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цени  За  линк  билдинг      360mag.bg°

■ цената е за година и включва изпращане на преложения за статии по избрана от клиента тематика. Всички нови и адаптирани статии се задържат в "ИзбРАнО" за минимум 3 дни

 5 000 ГАРАнТИРАнИ днеВнИ ИМПРесИИ  / 1 000 зА кОнкРеТнА РУбРИкА / цени За хиЛяда иМпресии  (cPm)

всички цени без ддс

цени  За  банери       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 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  

неСтандартни форми:



 5 000 ГАРАнТИРАнИ днеВнИ ИМПРесИИ  / 1 000 зА кОнкРеТнА РУбРИкА /
цени За хиЛяда иМпресии  (cPm)

цени  За  банери       360mag.bg° списание°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

всички цени без ддс,

360MAG.BG

Благодарим Ви
 че  сте  наш  партньор!
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