
Цени за реклама в WWW.AGRO.BG валидни от 01.01.2017 г. 

AGRO.BG – информацията, от която се нуждаете. Бързо. Лесно. 

Всеки ден – над 40 000 уникални потребители 

Порталът предоставя постоянен и бърз достъп до най-актуалната информация за селското стопанство, 

преработвателната индустрия, законодателството, институциите, различните браншове. Ежедневно 
информацията в различните рубрики се подновява и обогатява, отговаряйки на търсенията на всички 

заинтересовани от най-актуалното, което се случва в областта на селското стопанство. 

Особено атрактивни са ВИДЕО НОВИНИТЕ, представящи текущи събития от деня – пресконференции, 
демонстрации, презентации, семинари, изложения, нови технологии, експертни мнения, представяне на 

различни иновативни производства и продукти. Порталът има страница във Facebook. 

Съдържание на AGRO.BG: новини, интервюта, разработки по актуални теми, каталог селскостопански фирми, 

прояви, цени на земеделската продукция, обяви, агрокалендар. Като цяло, AGRO.BG представлява структура от 
голям брой хипервръзки към сайтове и документи със селскостопанска информация, подредени в 12 различни 

селскостопански категории и 52 подкатегории. 
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1. Стандартни възможности за реклама в AGRO.BG

ДЕЙНОСТ СЛУЖЕБНА ПОЗИЦИЯ 
ЦЕНА / 
РОТАЦИЯ 

10% 20% 30% 40% 50% 100% 

1 

Публикуване на рекламен банер с размери 728 на 90 пиксела 
в главата на главната страница  от дясната страна на логото 
на  Аgro.bg (www.agro.bg)  1А 40 80 120 120 200 400 

2 

Публикуване на рекламен банер на компанията с размери 
728 на 90 пиксела в главата на страница от второ ниво на 
Agro.bg  2А 33 66 99 99 165 330 

3 

Публикуване на рекламен банер на компанията с размери 
728 на 90 пиксела в главата на страница от трето ниво на 
Agro.bg  3А 20 40 60 60 100 200 

4 
Публикуване на рекламен банер с размери 250 на 250 
пиксела на главната страница на Аgro.bg (www.agro.bg) 1Б 25 50 75 75 125 250 

5 
Публикуване на рекламен банер на компанията с размери 
250 на 250 пиксела на страница от второ ниво на Agro.bg  2Б 14 28 42 42 70 140 

6 
Публикуване на рекламен банер на компанията с размери 
250 на 250 пиксела на страница от второ ниво на Agro.bg  3Б 13 26 39 39 65 130 

7 

Публикуване на рекламен банер на компанията с размери 
360 на 250 пиксела на главна страница/ до модул Фирми и 
Оферти/ 1В; 1Г 18 36 54 54 90 180 

8 

Публикуване на рекламен банер с размери 230 на 60 пиксела 
на главната страница на Аgro.bg (www.agro.bg)/ под и над 
нивото на рубрика „Агрокалендар“ и „Обяви“ 1Д; 1Е; 1Ж; 1З; 1И; 1К; 1Л 14 28 42 42 70 140 
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9 

Публикуване на рекламен банер с размери 230 на 60 пиксела 
на главната страница на Аgro.bg (www.agro.bg)/ под и над 
нивото на рубрика „Агрокалендар“ и „Обяви“ 2Г 14 28 42 42 70 140 

10 
Публикуване на рекламен банер с размери 230 на 60 пиксела 
на главната страница на Аgro.bg (www.agro.bg) 3Г 14 28 42 42 70 140 

11 
Публикуване на рекламен банер с размери 550 на 100 
пиксела на главната страница на Аgro.bg (www.agro.bg) 3В 10 20 30 30 50 100 

2. Публикация на текстова информация

1 
Публикуване на  оферти на заглавната страница на портала – 
14 календарни дни 200 

2 

Публикуване на връзка към корпоративния сайт (Топ фирми – 
на заглавната страница и в “Селскостопански фирми”) (цената 
е на година) 350 

3 

Публикуване на връзка към корпоративния сайт с отметка VIP 
в главна категория Връзки/подкатегории) – ( цената е на 
година) 270 

4 Публикуване на един материал в рубриката “Актуално” 210 

5 

Публикуване на материали в рубриките “Интервю”, “Новини” 
или “Прояви” (едно интервю и неограничен брой 
корпоративни новини и събития) 250 

6 Публикация в рубрика „Агрокалендар” – за 1 година. 770 

7 
Публикация на видео новина в рубрика „Видео“ с 
продължителност до 4 мин. 630 

8 Брандиране на видео новини ( без изработка на графика) 350 

9 
Промотиране на продукт свидео клип във видео без 
прекъсване ( начало и/или край) 630 
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3. СЪЗДАВАНЕ НА ФИРМЕН ПРОФИЛ: годишен абонамент 510.00 лв.

 Изготвяне на профил на Вашата фирма във “Селскостопански фирми”,  съдържащ контактна информация (за различни продукти и услуги

предоставяни от фирмата – до 80 снимки и неограничен обем текст, графики и таблици). Профила е маркиран с отличителният знак за клиент

VIP и е с приоритет в списъка от фирми в категориите на “Селскостопански фирми”.

 Обновяване на фирмения профил - обновяването на информацията за вашата фирма ще бъде извършвано по Ваша инициатива при

предоставяне на информация (24 актуализации за целия срок);

 Публикуване на годишния отчет за приходи и разходи, и баланса на дружеството (за фирмите които са задължени по закон да публикуват тази

информация);

 Публикуване на хипервръзка към Интернет сайта на Вашата фирма в базата от връзки на AGRO.BG, маркирана с отличителният знак VIP;

 80 ключови думи при търсене;

 Публикуване на рекламен банер в дясната зелена лента на “Селскостопански фирми”, която е една от най-посещаваните рубрики на портала с

размери 230*60 pxl. Банерът се публикува в две категории, в които е класифицирана фирмата и всички техни поднива;

 Изготвяне на един банер с размери 230*60 pxl в *.gif или *.swf формат. Изработката ще бъде съобразена с Вашата фирмена марка или знак, а

също и с концепцията за графичен дизайн на AGRO.BG

 Публикуване на информация свързана с дейността на фирмата в рубриката “Новини” на Agro.bg (без ограничение на обема на публикуваната

информация, с възможност за включване на графични и мултимедийни елементи) - 12 публикации за срока на договора;

 Публикуване на събития, свързани с дейността на Вашата фирма, в рубриката “Прояви” (без ограничение на обема на публикуваната

информация, с възможност за включване на графични и мултимедийни елементи) - 12 публикации за срока на договора;

 Публикуване на ДВА материала в рубриката “Актуално” (с възможност за включване на графични елементи), които ще представят дейността на

Вашата фирма, както и предлаганите от Вас продукти и услуги. За публикувания материал а анонс на заглавната страница на AGRO.BG в

рамките на един ден, като след това този материал ще остане достъпен за потребителите в архива на рубриката;

4. Вграждане на рекламен спот във видео новина с продължетиленост от 30 секунди, позициониран в началото и в края на

виедеото за един брой  - 390 лв.

5. Брандиране на видео новина – 250 лв

6. Брандиране на сайт на ден  – 160 лв.

Всички цени са без включен ДДС 
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