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За нас

• www.Dama.bg е част от най-големия Български сайт, който
събира всички оферти в онлайн пространството на едно
място - www.VsichkiOferti.bg.
• За нас думата “Дама” въплъщава всичко, което е една жена
– силна, елегантна, забавна и умна.
• Нашият уебсайт е фокусиран върху положителната
перспектива в живота на жената. Съдържанието ни е
уникално, полезно и много практично.
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Кои сме ние?

 Лайфстайл, мода, тенденции, съвети за здраве и красота;
 Сайтът се поддържа 365/24/7 от опитен персонал от 10
текстови редактора;
 Редакторите ни са с над 8 годишен опит в писането на
електронно съдържание ;
 Dama.bg е един от най-популярните женски сайтове;

 Съдържанието на уебсайта се разпространява до над
2 500 000 фена във Facebook;
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Опции за
рекламиране
 Брандиране на начална страница
 Брандирани категории
 Банери 300x250; 728x90, 960x200

 PR
 Product Placement в статии
 Игри

 Rich Media формати
 Персонализирана кампания за всеки клиен
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Статистиката на
Gemius

 Един от най-големите дамски
сайтове според статистиката на
Gemius;
 Над 2 500 000 фена във Facebook;
 Бюлетин - над 90 000 души;
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Viber Community

 Dama.bg е с най-големия Viber
Community канал в България;
 Над 265 000 последователи във
Viber Community канала ни и
продължават да нарастват...
 Два стикер пакета;
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Деца като слънца

558 000 fans

АЗ ОБИЧАМ ПРИЯТЕЛИТЕ СИ :) !!!

372 000 fans

Онлайн терапия

216 000 fans

Да израстнеш през 90-те ... или ... историята на едно
вълшебно детство

183 000 fans

Dama.bg

190 000 fans

Хубавите филми и сериали

130 000 fans

Най-красивите места на света

127 000 fans

Невероятно, но факт

121 000 fans

Лесно е да мразиш,трудно е да обичаш

118 000 fans

Лято

И не по задължение с усмивка пак съм :)
София (Sofia)
Other pages

97 000 fans
78 000 fans

74 000 fans
Over 2 500 000 fans
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Instagram

 Dama.bg в Instagram;
 Над 19 700 последователи и
продължават да се покачват.....
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Промо игра
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Сайт - Dama.bg
Формат: Промо игра;
Програмиране, дизайн и редакторска намеса;
2 PR статии – 1 бр. за начало и 1 бр. за край на
играта;
Промоционално статично каре към играта на
всички страници – 100% видимост;
Присъствие на играта в сайта VsichkiIgri.bg на 100%
видимост;
Период на играта: 14 дни;
Наградите за играта се осигуряват от
рекламодателя;
Гроссна цена – 4 800 лв.
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Промо тест
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Сайт - Dama.bg
Формат: Промо тест;
4/6/10 различни въпроса;
4/6/10 възможни отговора;
Програмиране, дизайн и редакторска намеса;
2 PR статии – 1 бр. за начало и 1 бр. за край на
играта;
Промоционално статично каре към играта на всички
страници – 100% видимост;
Facebook Cover Photo в страницата на Dama.bg за
целия период на играта;
Период на играта: 14 дни;
Наградите за играта се осигуряват от рекламодателя;
Гроссна цена – 4 600 лв.
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PR игра

•
•
•
•
•
•
•

•

Сайт – Dama.bg;
Формат: PR игра;
Писане, редактиране на статиите;
Дизайнерско оформление на снимки (при
нужда);
Присъствие на играта в сайта VsichkiIgri.bg на
100% видимост;
Период на играта: 14 дни;
Наградите за играта се осигуряват от
рекламодателя;
Гроссна цена – 2 200 лв.
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Промотиране
на игрите
• Сайт – Dama.bg
• Формат: Игра или тест
• Игрите се публикуват във всички наши
подходящи страници във FB и ковър фото във
FB страницата на Dama.bg;
• Игрите се публикуват в публичния Viber
канала на Dama.bg;
• Игрите се публикуват като “Story” в Instagram
профила на Dama.bg
• Push notification до повече от 94 000 души;
• Игрите се включват в бюлетина на Dama.bg (
до над 90 000 регистрации);
• Присъствие на играта в сайта VsichkiIgri.bg на
VIP позиция;
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Брандирана
рубрика
• Сайт – Dama.bg;
• Формат: Брандирана рубрика;
• 4, 8 или 16 брандирани материала;
• Продължителност: 1 или 2 месеца ( по 1
или 2 статии на седмица);
• Присъствие на линкове в материала;
• Статиите ще бъдат брандирани с
цветовете и логото на клиента;
• Рекламно статично каре на всички
страници;
• Гросснацена 4 статии – 4 800 лв.
• Гросснацена 8 статии – 6 200 лв.
• Гросснацена 16 статии – 7 200 лв.
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Брандирана
PR статия
•
•
•
•

Сайт – Dama.bg;
Формат: PR статия;
Писане, редактиране на статията;
Дизайнерско оформление на снимки (при
нужда);
• Присъствие на снимки и линкове в
материала;
• Публикуване на статията на началната
страница на Dama.bg за период от 3 дни
(минимум)
• Гроссна цена – 1 900 лв.
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PR статия

•
•
•
•

Сайт – Dama.bg;
Формат: PR статия;
Писане, редактиране на статията;
Дизайнерско оформление на снимки (при
нужда);
• Присъствие на снимки и линкове в
материала;
• Публикуване на статията на началната
страница на Dama.bg за период от 3 дни
(минимум)
• Гроссна цена – 1 200 лв.
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Промотиране
на статиите
• Сайт – Dama.bg;
• Формат: Рубрика или PR статии;
• Статиите се публикуват във всички наши
подходящи страници във FB;
• Статиите се публикуват, като „Story” в
Instagram профила на Dama.bg;
• Статиите се публикуват в публичния
Viber канала на Dama.bg;
• Push notification до повече от 94 000
души;
• Статиите се включват в бюлетина на
Dama.bg ( до над 90 000 регистрации);
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