Рекламни форми в www.bgmaps.com
1. Банери
Банерите, които могат да бъдат показвани в www.bgmaps.com, са с размери
300/250 pixels за началната страница и 160/600 pixels за вътрешните страници.
При размер на прозорец на браузъра над 1280 pixels банерът на началната страница се
визуализира в дясно от картата, а при прозорец на браузъра под 1024 pixels - банерът
се разполага под картата. Вариантите са показани тук:

Разположение на банера във вътрешните страници:

Позиция на банера в www.bgmaps.com
Банер 1 първа страница 300x250 pixels до 30 kb
Банер 2 вътрешна страница 160x600 pixels до 20 kb

Цена CPM

Дневни
излъчвания

12,00 лв.

70 000

4,00 лв.

350 000

www.piero97.com

2. TVO
Transparent Video Overlay се състои от 2 видео части: видео с размер на стандартен
банер 300х250 и нестандартна видео част, която е прозрачна и покрива цялата страница
или част от нея.

Позиция на банера в www.bgmaps.com

Цена CPM

TVO на първа страница 300x250 pixels до 30 kb

35,00 лв.

Дневни
излъчвания
70 000

3. Wallpaper
Форматът wallpaper се визуализира от двете страни на първа страница на сайта:

Позиция на банера в www.bgmaps.com
Wallpaper - първа страница 1920 x 1240 pixels

Цена CPM
30,00 лв.

Дневни
излъчвания
70 000
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4. Реклама билборд
При тази рекламна форма върху самата карта, горе в дясно се появява
рекламното изображение. Появява се само при първата сесия на посетителя. Броят на
първите сесии на потребителите варира, като ориентировъчно и негарантирано
дневните излъчвания са около 30 000.
Позиция на билборда в www.bgmaps.com
Върху картата - 310 x 77 pixels

Цена за един ден
350 лв.

5. Реклама в инфотабелата
В рамките на инфотабелата се появява рекламен текст или изображение.
Появява се при всяко показване на инфотабелата. Броят на отварянията на
инфотабелата от потребителите варира, като ориентировъчно и негарантирано
дневните излъчвания са около 70 000.

Реклама в инфотабелата на www.bgmaps.com
В рамките на инфотабелата

Цена за един ден
350 лв.
www.piero97.com

6. Реклама с таргетиране по зони
Тази форма на реклама може да бъде зависима от намерения адрес. Имаме
възможност при предварително дефиниране на различни райони да показваме
различен текст във всеки район. Различните зони могат да бъдат визуализирани с цвят
върху картата.

7. Мобилна реклама

Къде
Сайт
go.bgmaps.com
Приложение
BGmaps за Android

Банер

Цена
CPM

Дневни
импресии

Home page banner, 300×50, gif, 15kb

25,00 лв.

4 500

Home page banner, 300×50, gif, 15kb

25,00 лв.

4 500
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