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EasyPay е платежна система, която позволява извършване на парични 

преводи и плащания в реално време до всяка точка на страната. 

Клиентите на EasyPay могат да плащат сметките си за ток, телефон, 

вода, парно, интернет, кабелна телевизия и други, без да се изисква 

предварителна регистрация. На касите на компанията могат да се 

заплащат сметки към повече от 300 дружества в страната.

Услугите, които EasyPay предлага:

 Внасяне на пари в брой и получаването им в произволен офис на

EasyPay

 Плащане на битови сметки

 Плащане на данъци, такси, комисионни, наеми и др.

 Еднократна кредитна карта

 Лотарийни билети и лото игри

 Закупуване на концертни и самолетни билети, ваучери за отстъпка

В мрежата на EasyPay са включени над 2500 офиса, от които над

300 собствени. 

КАКВО Е EASYPAY?
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ТВ монитори Реклама на 

платежна разписка -

лице

Печатна реклама -

позициониране

Реклама на платежна 

разписка - гръб

Печатна реклама –

разпространение от 

касиер
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EasyPay предлага широк набор от услуги, 

които ежедневно привличат хиляди клиенти, 

потенциални нови и редовни потребители 

на компаниите рекламодатели. 

Офис центровете са позиционирани в 

големи търговски вериги, бизнес центрове, 

партньорски организации и на ключови за 

населените места локации. 
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600 000+ домакинства

месечно в цяла 

България

48%
52%

25%

85%

15%

Възраст
18 80

4 000 000+ касови 

транзакции месечно в 

собствените офиси

1 500 000+ потребители 

месечно в собствените 

офиси
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EasyPay Ви предлага изграден и гарантиран 

канал за достъп до

600 000+ български

домакинства МЕСЕЧНО в цялата страна.

Едно домакинство посещава офис на 

EasyPay минимум веднъж месечно.

50% от потребителите посещават офис 

на EasyPay между 2 и 5 пъти в месеца.

Броят транзакции на месечна база в цялата 

офис-мрежа на EasyPay 

(2 400 офис-каси) е над 5 милиона и 

непрекъснато расте.

Един член на домакинството плаща средно 

по 2.6 битови сметки в офис на EasyPay 

всеки месец.
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2400+ офиса в мрежата на EasyPay

300+ собствени офиса

113 офиса в София

5 000 000+ транзакции месечно

в цялата офис-мрежа

1 800 000+ потребители 

месечно в цялата офис-мрежа

60 милиона плащания за 2016 г.

4 милиарда лева оборот за 2016 г.
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ТВ МОНИТОРИ
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ОБХВАТ НА РЕКЛАМНИЯ КАНАЛ 

Видин

Можете да планирате национални или тясно таргетирани кампании.
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ОБХВАТ НА РЕКЛАМНИЯ КАНАЛ 
Планирайте тясно таргетирани кампании на територията на София!

Зона I

Зона II

Зона III
Зона IV

Зона V

Зона I 

Триадица

Лозенец

Изгрев

Студентски

Витоша

Зона II 

Средец

Красно село

Красна 

поляна

Овча купел

Банкя

Зона III 

Илинден

Люлин

Връбница

Надежда

Възраждане

Зона IV 

Нови Искър

Кремиковци

Подуяне

Сердика

Оборище

Зона V 

Слатина

Младост

Искър

Панчарево
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БРОЙ ИЗЛЪЧВАНИЯ НА РЕКЛАМАТА

Продължителност 10 секунди

Брой излъчвания на рекламата, 

средно за един работен ден в един офис 

по 1 излъчване на всеки 10 минути

средно по 48 пъти на ден в един офис
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Параметри за изображение

1920 x 1080 px

или 

1280 х 720 рx

Параметри за видео

1280 x 720р, 16:9

10 sec

h264/mpeg 4, без звук

Възползвайте се от възможността да рекламирате Вашите продукти и 

услуги с рекламен клип, изображение или слайд шоу. Информирайте 

Вашите лоялни и потенциални клиенти за нови услуги и промоции. 

Предложете атрактивно съдържание, за да направите впечатление. 

Изборът е Ваш!
www.piero97.com
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5% отстъпка при избор на 4 -11 зони или за продължителност на кампанията 4 -11 седмици

10% отстъпка при избор на 12+ зони или за продължителност на кампанията 12+ седмици

Ексклузивно позициониране + % по договаряне

ЗОНА / ОБЛАСТ
ЦЕНА БЕЗ ДДС/

СЕДМИЦА 

Град София (-5%) 452 лв. 

Една зона в София 95 лв.

Област София 30 лв.

В един от градовете: Пловдив, Варна, Бургас 60 лв.

В една от областите: Пловдив, Варна, Бургас 60 лв.

В една от областите: В. Търново, Добрич, Благоевград 45 лв.

В една от областите: Перник, Кюстендил, Пазарджик, 

Смолян, Кърджали, Хасково, Ямбол, Сливен, Стара 

Загора, Габрово, Ловеч, Враца, Монтана, Видин, 

Плевен, Русе, Разград, Търговище, Шумен, Силистра

30 лв.
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ПЛАТЕЖНИ 

РАЗПИСКИ
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РЕКЛАМА НА EASYPAY РАЗПИСКА

1.

Публикуваме Вашето рекламно съобщение 

директно на разписката за извършено от клиента 

плащане. Платежната разписка се пази като 

документ. В рамките на един месец в цялата мрежа 

на EasyPay се издават около 4 милиона платежни 

разписки.

Реклама на разписки за битови сметки за точно 

определен район или офис от собствената 

офис-мрежа. 

Цена на рекламна позиция (1. или 2.):

0.02лв (без ДДС) на контакт 

Независимо колко сметки плаща, клиентът ще 

види рекламата веднъж!

Таргетиране по зони:

Брой: мин. 1000 бр. в една зона   

Текст: макс. 250 символа, без графика

Ексклузивно позициониране:

0.04 лв (без ДДС)

(купувате двете полета)

2.
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След всяко плащане клиентът в EasyPay 

получава разписка за извършено плащане. Тя се 

съхранява като документ. 

Използвайте гърба на разписката като рекламна 

зона, за да промотирате Вашите продукти и 

услуги!

Заявявате вашата реклама за точно определен 

район или офис от собствената офис-мрежа. 

Параметри: А4, офсет, 80/90 гр.

Цената включва: печат, логистика и 

разпространение. 

Продължителност на кампанията: 

до изчерпване на количествата

Таргетиране по офиси:

Брой: мин. 2000 бр. в един офис

При поръчка на по-малко от 20 000 броя общо, 

цена от  0.07 лв./бр.

Гарантирана ексклузивност за тази рекламна 

услуга в избраните офиси!
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РЕКЛАМА НА EASYPAY РАЗПИСКА

Брой

разписки
до 100  000 100  000+ 400  000+

Цена на брой

(без ДДС)
0.05 лв. 

Отстъпки 

за обем
- -5% -10%
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ПЕЧАТНА РЕКЛАМА
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ПЕЧАТНА РЕКЛАМА
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ПОЗИЦИОНИРАНЕ В 

ОФИС

РАЗДАВАНЕ ОТ КАСИЕР ЗАЕДНО 

С ПЛАТЕЖНА РАЗПИСКА

Цена: 20 лв. /офис

Брой: до 200 бр. на офис

Размер: макс. А5 | без каталози 

Цена: 50 лв. /офис

Брой: до 500 бр. на офис

Размер: макс. А5 | без каталози

Рекламирайте с листовки, брошури 

или флаери в цялата мрежа или в 

избран офис от собствената офис-

мрежа на EasyPay. 

Цените са без ДДС за един офис до 

изчерпване на количествата 

за максимален период до един 

месец.

Цените не включват логистика, 

можем да предложим такава като 

допълнителна услуга.
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ТВ МОНИТОРИ

ПЕЧАТНА 

РЕКЛАМА,

РАЗПИСКА - ЛИЦЕ

РАЗПИСКА - ГРЪБ 

Обработка на 

поръчката
7 раб. дни 5 раб. дни

10 раб. дни за София*

14 раб. дни за България*

Плащане 100% преди старт
70% преди старт

30% накрая

Всички срокове обозначават брой дни преди старта на кампанията.

* Включва печат и логистика.

Изпращане на рекламни формати, подписан договор, плащане

Ексклузивно позициониране + % по договаряне

Гарантирана ексклузивност за рекламната форма в избраните офиси за 

реклама на гърба на платежна разписка и печатна реклама, подавана от 

касиер!
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ВЕЧЕ НИ СЕ ДОВЕРИХА
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БЛАГОДАРИМ ЗА 

ВНИМАНИЕТО 
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