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• Единственият двуезичен 

сайт, който отразява 

културния и градски живот 

на територията на петте 

най-големи български 

града – София, Варна, 

Пловдив, Бургас Стара 

Загора и който се посещава 

от голям брой експати 

• 50 000 импресии 

среднодневно (средно 

1 500 000 на месечна база)

• 12 000 уникални 

посетители среднодневно 

(средно 200 000 на 

месечна база)

Читателски профил:
Пол                                                                                    

 • Жени – 55% (affinity index 115)                                                                                    

 • Мъже – 45% (affinity index 90)                                           

Възраст                                                                
 • 18–24 – 27%

 • 25–44 – 55%

Образование
 • Висше – 53% (affinity index 155)  

 • Средно – 43% (affinity index 75)  

Доходи
 • над 1500 лв. – 15%

 • над 1000 лв. – 15%

Заетост
 • Работещи на средно и 
висше управленско ниво – 
20% (affinity index 117)

 • Работещи за себе си – 
11% (affinity index 100)

 • Работещи в офис – 
7% (affinity index 212)

Посещаемост по градове
 • София – 75%

 • Градове с над 100 000 
жители – 15%

 • Английска версия – 5% от 
общия трафик
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Отстъпки за обем

3001 – 5000 лв 5%

5001 – 8000 лв 7%

8001 – 11 000 лв 9%

11 001 – 20 000 лв 11%

20 001 – 30 000 лв 14%

30 001 – 40 000 лв 15%

40 001 – 50 000 лв 16%

50 001 – 70 000 лв 18%

70 001 – 100 000 лв 20%

над 100 001 лв 22%

* Отстъпките се начисляват 
на база натрупан обем 
за всеки рекламодател в 
рамките на календарната 
година на programata.bg

Позиция Размери Позициониране Гарантирани
дневни импресии цена

Banner 728x90 px всички страници 50 000 12 лв

Banner 300x250 px всички страници 50 000 14 лв

Banner 215x90 px всички страници 50 000 10 лв

Banner 300x650 px всички страници 50 000 30 лв

TVC / Video Banner 300x250 px всички страници 50 000 25 лв

Branding (Wallpaper) 1980x1000 px всички страници 50 000 35 лв

Page Overlay 960x600 px всички страници 50 000 35 лв

Megaboard (horizontal) 960x200 px всички страници 50 000 30 лв

Megaboard Expandable 960x500 px всички страници 50 000 40 лв

Floating и  Expandable Banner всички страници 50 000 30 лв

PR по град, всички страници 50 000 2 000 лв на седмица

* цените са на 1000 импресии

* за всички позиции при фиксиране в раздел – утeжнение от 50%

* всички цени са в български лева без включен ДДС

* Минималният срок на продължителност на всяка рекламна кампания е 5 дни

* при други запитвания за нестандартни формати, моля обръщайте се към нас на sales@programata.bg

Общи условия:

programata.bg
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