
Формат
Брутна 

сума/CPM

Технически 

изисквания
Сайтове, в които се излъчва Забележки

Rectangle 300x250 10 лв.          Tech specs Всички сайтове на Dir 25% утежнение върху брутната сума, при желание рекламата да се показва в конкретен сайт

Half page 300x600 14 лв.          Tech specs Всички сайтове на Dir 25% утежнение върху брутната сума, при желание рекламата да се показва в конкретен сайт

Megaboard banner 12 лв.          Tech specs Всички сайтове на Dir 25% утежнение върху брутната сума, при желание рекламата да се показва в конкретен сайт

XXL sticky megaboard banner 15 лв.          Tech specs Всички сайтове на Dir 25% утежнение върху брутната сума, при желание рекламата да се показва в конкретен сайт

Wallpaper 23 лв.          Tech specs Всички сайтове на Dir 25% утежнение върху брутната сума, при желание рекламата да се показва в конкретен сайт

Video megaboard 15 лв.          Tech specs Всички сайтове на Dir 25% утежнение върху брутната сума, при желание рекламата да се показва в конкретен сайт

Billboard 1330x300 25 лв.          Tech specs Dnes, Life, Impressio, Corner, IT, Business, Vremeto.dir.bg

Video pre-roll 35 лв.          Tech specs Dnes, Life, Impressio, Corner, IT, Business, Vremeto.dir.bg

Video in-article 28 лв.          Tech specs Вътрешни страници на Dnes, Life, Corner, IT, Business, Vremeto

Video parallax on desktop 28 лв.          Tech specs Вътрешни страници на Dnes, Life, Corner, IT, Business, Vremeto

Mini site skin branding 28 лв.          Tech specs Dnes, Life, Impressio, Corner, IT, Business, Vremeto.dir.bg

Full skinad branding, Mail.dir.bg 30 лв.          Tech specs Home page поща Дир Не може да се сервира през 3rd party. Визия в JPG или PNG  формат + кодове за тракинг на импресии и кликове

Mobile 300x250 12 лв.          Tech specs Мобилна версия Dir

Mobile parallax 20 лв.          Tech specs Мобилна версия Dir Не може да се сервира през 3rd party. Визия в JPG или PNG формат + кодове за тракинг на импресии и кликове

Mobile footer 14 лв.          Tech specs Мобилна версия Dir

ПР публикация, 20% ротация 1 050 лв.     Tech specs В секция PR zone на сайта, в който тематично пасва ПР публикацията се появява на home page на Дир за период от 24 часа, на 20% ротация, на позиция 12 + m.dir.bg

ПР публикация, 30% ротация 1 350 лв.     Tech specs В секция PR zone на сайта, в който тематично пасва ПР публикацията се появява на home page на Дир за период от 24 часа, на 30% ротация, на позиция 12 + m.dir.bg

ПР публикация, 40% ротация 1 500 лв.     Tech specs В секция PR zone на сайта, в който тематично пасва ПР публикацията се появява на home page на Дир за период от 24 часа, на 40% ротация, на позиция 12 + m.dir.bg

ПР публикация, 50% ротация 1 800 лв.     Tech specs В секция PR zone на сайта, в който тематично пасва ПР публикацията се появява на home page на Дир за период от 24 часа, на 50% ротация, на позиция 12 + m.dir.bg

ПР публикация, 100% ротация 2 400 лв.     Tech specs В секция PR zone на сайта, в който тематично пасва ПР публикацията се появява на home page на Дир за период от 24 часа, на 100% ротация, на позиция 12 + m.dir.bg

ПР публикация в dnes.dir.bg, 30% ротация 1 000 лв.     Tech specs В секция PR zone на сайта, в който тематично пасва ПР публикацията се появява в сайта dnes.dir.bg за период от 24 часа, на 30% ротация + m.dir.bg

Авторски адвърториал, 30% ротация 1 650 лв.     Tech specs В секция PR zone на сайта, в който тематично пасва ПР публикацията се появява на home page на Дир за период от 24 часа, на 30% ротация, на позиция 12 + m.dir.bg

Авторски адвърториал, 50% ротация 2 100 лв.     Tech specs В секция PR zone на сайта, в който тематично пасва ПР публикацията се появява на home page на Дир за период от 24 часа, на 50% ротация, на позиция 12 + m.dir.bg

Авторско интервю с фотосесия, 50% ротация 2 800 лв.     Tech specs В секция PR zone на сайта, в който тематично пасва ПР публикацията се появява на home page на Дир за период от 24 часа, на 50% ротация, на позиция 12 + m.dir.bg

Допълнително таргетиране:

Геотаргетиране 10%

 Таргетиране по часови пояс 10%

Реклама, която се показва 1 път на ден на потребител 15%

Таргетиране по интереси 30%

Написване на материал по зададени параметри от рекламодател – 150 лв. без ДДС. Над тази сума не важат отстъпки.

Политическа реклама:

За изборите за Европейски парламент 2019г., ДИР БГ ще работи по стандартните пазарни цени за търговска реклама описани по-горе. 

Спазване на всички изисквания на Изборния кодекс, Централната избирателна комисия и Сметната палата.

Видео визитка – заснемане, монтаж и позициониране на видео визитка в dir.bg с дължина до 3 мин. - 3000 лв. без ДДС.

Интервю с представител на партията/коалицията, взето от журналист на dir.bg + позициониране в dir.bg  - 2100 лв. без ДДС.

Всички цени са без ДДС.

www.piero97.com

https://www.dropbox.com/sh/oaj8va2xbn7aatd/AABGs08yZ8C4K6E1_jMsvJUba/Desktop%20300x250?dl=0&subfolder_nav_tracking=1#
https://www.dropbox.com/sh/oaj8va2xbn7aatd/AABqd_SxpisR8YElnQObr5f3a/Desktop%20half%20page%20banner%20(300x600)?dl=0&subfolder_nav_tracking=1#
https://www.dropbox.com/sh/oaj8va2xbn7aatd/AAAjs8D5--m5ao_quezF_tp8a/Megaboard?dl=0&subfolder_nav_tracking=1#
https://www.dropbox.com/sh/oaj8va2xbn7aatd/AADhDCObAARpt8HIBVAtCh1va/XXL%20sticky%20megaboard?dl=0&subfolder_nav_tracking=1#
https://www.dropbox.com/sh/oaj8va2xbn7aatd/AACWPDn6UbgYhUPSYYgS3kuEa/Wallpaper?dl=0&subfolder_nav_tracking=1#
https://www.dropbox.com/sh/oaj8va2xbn7aatd/AACP6apEpQ1cwgn-jMZvtPPZa/Video%20megaboard?dl=0&subfolder_nav_tracking=1#
https://www.dropbox.com/sh/oaj8va2xbn7aatd/AAAjs8D5--m5ao_quezF_tp8a/Megaboard?dl=0&subfolder_nav_tracking=1#
https://www.dropbox.com/sh/oaj8va2xbn7aatd/AAA6aDSXdGkpVRlC7RR3pahaa/Video%20pre-roll?dl=0&subfolder_nav_tracking=1#
https://www.dropbox.com/sh/oaj8va2xbn7aatd/AAC095tgZd5VgIU3kEy0iKlva/In-article%2C%20inner%20pages%2C%20banner?dl=0&subfolder_nav_tracking=1#
https://www.dropbox.com/sh/oaj8va2xbn7aatd/AAAOKVjsQlqMTIGj6-o7K7yYa?dl=0#
https://www.dropbox.com/sh/oaj8va2xbn7aatd/AADvF9_tO4pQscjVVAr2_2Hxa/Site%20skin%20mini%20branding?dl=0&subfolder_nav_tracking=1#
https://www.dropbox.com/sh/oaj8va2xbn7aatd/AADy9Z76tWdkIFzlz-U-TiGua/Branding%20Skin%20Ad%20in%20MAIL%20DIR%20bg?dl=0&subfolder_nav_tracking=1#
https://www.dropbox.com/sh/oaj8va2xbn7aatd/AAC_J_TdvKPnukJrTxJIk7Eja/Mobile%20300x250?dl=0&subfolder_nav_tracking=1#
https://www.dropbox.com/sh/oaj8va2xbn7aatd/AAAOKVjsQlqMTIGj6-o7K7yYa?dl=0#
https://www.dropbox.com/sh/oaj8va2xbn7aatd/AABVOcqlcnTGjFhVUwTUYZLfa/Mobile%20footer%20banner?dl=0&subfolder_nav_tracking=1#
https://www.dropbox.com/sh/oaj8va2xbn7aatd/AADN9gfCumIzUC5ZIQQSClRra/PR%20publication%20on%20DIR.bg?dl=0&subfolder_nav_tracking=1#
https://www.dropbox.com/sh/oaj8va2xbn7aatd/AADN9gfCumIzUC5ZIQQSClRra/PR%20publication%20on%20DIR.bg?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/oaj8va2xbn7aatd/AADN9gfCumIzUC5ZIQQSClRra/PR%20publication%20on%20DIR.bg?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/oaj8va2xbn7aatd/AADN9gfCumIzUC5ZIQQSClRra/PR%20publication%20on%20DIR.bg?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/oaj8va2xbn7aatd/AADN9gfCumIzUC5ZIQQSClRra/PR%20publication%20on%20DIR.bg?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/oaj8va2xbn7aatd/AADN9gfCumIzUC5ZIQQSClRra/PR%20publication%20on%20DIR.bg?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/oaj8va2xbn7aatd/AADN9gfCumIzUC5ZIQQSClRra/PR%20publication%20on%20DIR.bg?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/oaj8va2xbn7aatd/AADN9gfCumIzUC5ZIQQSClRra/PR%20publication%20on%20DIR.bg?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/oaj8va2xbn7aatd/AADN9gfCumIzUC5ZIQQSClRra/PR%20publication%20on%20DIR.bg?dl=0&subfolder_nav_tracking=1

