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Special Formats

Desktop
> Native Ads

> Abv.bg Home Page Skin Ad

> Dox.bg Home Page Skin Ad

> Nova Play Player Skin Ad

Mobile
> Native Ads

НАЙ-ПОПУЛЯРНИТЕ И ИЗПОЛЗВАНИ ОНЛАЙН ФОРМАТИ 

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА 
РЕКЛАМНИ ФОРМАТИ В МРЕЖАТА 
НА “НЕТИНФО” ПО RATE CARD 2020

x
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Rich Media > Desktop & Mobile

Native Ads

Tехнически изисквания

Vesti.bg: Заглавие - до 52 символа;  подзаглавие - до 100 

символа;  снимка - 1200х675px

Nova.bg: Заглавие - до 52 символа;  подзаглавие - до 100     

символа;  снимка -1200x675px

DarikNews.bg:  Заглавие - до 52 символа; подзаглавие - до 100 

символа; снимка - 1200x675px

Gong.bg: Заглавие - до 52 символа; подзаглавие - до 100       

символа; снимка - 1200х675px

Edna.bg: Заглавие – до 52 символа; снимка - 960х540рх 

Pariteni.bg: Заглавие – до 52 символа; подзаглавие - до 100 

символа; снимка -1200х675рх 

Sinoptik.bg: Заглавие – до 52 символа; подзаглавие - до 100 

символа; снимка -1024х768px

Позиции във:  

Vesti.bg, Nova.bg, DarikNews.bg, Gong.bg, Edna.bg, Sinoptik.bg и 

Pariteni.bg + Възможност за дистрибуция в Abv.bg, Gbg.bg и 

Vbox7.com
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Tехнически изисквания

Vesti.bg:             Заглавие - до 52 символа;  подзаг

                        символа;  снимка - 1200х675px

Nova.bg:             Заглавие - до 52 символа;  подзаглавие - до 100     

                        символа;  снимка -1200x675px

DarikNews.bg:  Заглавие - до 52 символа; подзаглавие - до 100 

                        символа; снимка - 1200x675px

Gong.bg:            Заглавие - до 52 символа; подзаглавие - до 100       

                        символа; снимка - 1200х675px

Edna.bg:             Заглавие – до 52 символа; снимка - 960х540рх

Позиции в:  

Vesti.bg, Nova.bg, DarikNews.bg, Gong.bg, Edna.bg; + Възможност за 

дистрибуция в Abv.bg и Gbg.bg

Rich Media > Desktop

Abv.bg Home Page - Skin Ad

Технически изисквания

- Фон: Статично изображение - 1920 х 1024px (част от фона може да остава

скрита на по-малките резолюции)

- Динамично съдържание в/у фона - 960 х 350px

Блокът с динамично съдържание трябва да се намира на минимум 40px 

отстояние от login формата на АБВ Поща.

- Следните елементи от страницата не могат да се махат или променят: хедър,

лого, търсачка, login форма, футър

- Бутон "Затвори" задължително трябва да присъства в горния десен ъгъл на

страницата (на нивото на login формата)

- Големина на файловете:  Фон - 500kb,  Динамично поле - 400kb

- Формат на файловете:  .JPG, .PNG, .mp4, .AVI

x

       Свали

работен файл

( .PSD )
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https://bimg.abv.bg/mockups/ABV-SkinAd.psd


Rich Media > Desktop

Dox.bg - Skin Ad

Технически изисквания

- Фон: Статично изображение - 1920 х 807px (Основна част на криейтива с

максимална ширина 1280px)

- Динамично съдържание в/у фона - 320 х 640px

- Следните елементи от страницата не могат да се махат или променят: хедър,

лого, търсачка, форма, футър.

- Бутон "Затвори" задължително трябва да присъства в горния десен ъгъл на

страницата (на нивото на login формата).

- Големина на файловете:  Фон - 500kb,  Динамично поле - 400kb

- Формат на файловете:  .JPG, .PNG, .mp4, .AVI

x

       Свали

работен файл

( .PSD )
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https://bimg.abv.bg/mockups/DOX-SkinAd.psd


Rich Media > Desktop

Nova Play Player - Skin Ad

Технически изисквания

- Фон: Статично изображение - 1920 х 761рх

- Рекламният формат не включва плеъра и неговата рамка. Размер на плеъра-

960 х 700px.

Големина на файла: 600kb 

Формат на файла: .JPG, .PNG

       Свали

работен файл

( .PSD )
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https://bimg.abv.bg/mockups/NovaPlay_SkinAd.psd
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