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Рекламните възможности се предлагат САМО в собствените Easypay офиси, 300+ в цялата страна.  

София

РЕКЛАМА – ЦЕНОВА ЛИСТА 2017 

РЕКЛАМА НА ТВ МОНИТОРИ

РЕКЛАМА НА ПЛАТЕЖНА РАЗПИСКА

ПЕЧАТНА РЕКЛАМА 

Реклама на стр. 2 (гръб, цял лист)Текстова реклама на стр. 1 (лице)

Цени/седмица  
(без ДДС)

гр. София  
1 зона*

гр. София
5 зони* 
-5%

гр. Пловдив
гр. Варна
гр. Бургас

Пловдив
Варна
Бургас

В. Търново
Добрич
Благоевград

Други 
области** 
в България

Цяла 
България  
-10%

1 седмица 95 лв. 452 лв. 60 лв. 60 лв. 45 лв. 30 лв. 1 440 лв.

5% отстъпка за продължителност 4 – 11 седмици или обхват 4 – 11 зони
10% отстъпка за продължителност 12+ седмици или обхват 12+ зони
Начало на нова рекламна кампания – всеки понеделник

* зона I, зона II, зона III, зона IV, зона V
** Други области: София, Перник, Кюстендил, Пазарджик, Смолян, Кърджали, 
Хасково, Ямбол, Сливен, Стара Загора, Габрово, Ловеч, Враца, Монтана, Видин, 
Плевен, Русе, Разград, Търговище, Шумен, Силистра

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

ТВ монитори Картинка Видео

Технически 
параметри на 
рекл. съобщение

1920 x 1080 px
или 1280 х 720 рx

1280 x 720р    |    16:9    |    без звук    |
10 sec    |    h264/mpeg 4

Размер: макс. А5 | без каталози 
Цените не включват логистика, предлагаме като допълнителна услуга.
Реклама в цялата собствена мрежа или в отделен офис.
Продължителност на рекламната кампания: 1 месец

2.

Ексклузивно позициониране + % по договаряне

Области

Цени за един офис до изчерпване на количествата (без ДДС) 

Позициониране на 
флаери/листовки в офис

20 лв. /офис
Брой: до 200 бр. на офис

Подаване от касиер с 
платежната разписка

50 лв. /офис
Брой: до 500 бр. на офис

КРАЙНИ СРОКОВЕ

7 раб. дни 5 раб. дни
10 раб. дни за София*

14 раб. дни за България*

Плащане
100% преди старт

Плащане
70% преди старт, 30% накрая

Брой  
разписки

до 100  000 100  000+ 400  000+

Цена на брой
(без ДДС)

0.05 лв. 
(поръчка минимум на 2 000 бр. на офис)

Отстъпки 
за обем

- -5% -10%

Размер: А4 | Цената включва печат, логистика и разпространение. 
При поръчка на по-малко от 20 000 броя общо, цена от  0.07 лв./бр.
Реклама в цялата собствена мрежа или в отделен офис.
Продължителност на кампанията: до изчерпване на количествата

Изпращане на рекламни формати, плащане, подписан договор
Всички срокове обозначават брой дни преди старта на кампанията.
* Включва печат и логистика. 

1

2 3

4

1 32 4

1.

Рекламна позиция 1. или 2.: 
0.02лв (без ДДС)
на контакт (независимо колко 
сметки плаща, клиентът ще види 
рекламата веднъж) 

Ексклузивно позициониране:
0.04 лв (без ДДС)
(купувате двете полета)

Таргетиране по зони
Брой: мин. 1000 бр. в една зона  
Текст: макс. 250 символа

Реклама на разписки за битови 
сметки в цялата собствена 
мрежа

epsa.easypay.bg

www.piero97.com

http://easypay.bg/?p=offices_list_ezp


Плащане на сметки към  300+ дружества в страната

2550+ офиса в мрежата на EASYPAY,

от които над 300 собствени

308 офиса с ТВ монитор, от които 113 в София

5 000 000+ касови транзакции месечно

ПРОФИЛ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

600 000+ домакинства месечно

48% 52%

25%

85%

15%

Възраст 

18 80

Източник: НСИ

По данни на НСИ Потенциални рекламодатели

32% от месечните разходи на домакинствата в 
България отиват за храна за дома

Производители и дистрибутори на хранителни стоки | 
Стоки за домакинството и други бързооборотни стоки

52% от жителите на градовете притежават леки 
автомобили

Автомобилни компании | Застрахователи | Автокъщи | 
Автосервизи | Автомивки | Други авто услуги

94% от гражданите ползват мобилни телефони
Телеком оператори | Мобилни приложения |
Онлайн новини, услуги и търговия 

24% от населението на България посещават 
представления на живо (театри, концерти и др.)

Промоутъри и организатори на концерти и събития | 
Фестивали | Културни организации 

16% ходят на кино Филмови фестивали | Кина

49% са прочели поне една книга през последните 
12 месеца

Книжарници и издателства

Профил на рекламодателя

1 800 000+ потребители месечно

РЕКЛАМА – ЦЕНОВА ЛИСТА 2017 

60 милиона плащания за 2016 г.

4 милиарда лева оборот за 2016 г.

Из собственото проучване на Изипей АД, 2016 г. 

В свободното си време:

Пътувам за удоволствие 50.6%

Занимавам се с хоби 45.0%

Посещавам културни събития 32.5%

Предпочитам да инвестирам личните си пари в: 

Подобрения на дома 55.5%

Пътувания и почивка 51.8%

Спестявания 30.6%

Ползвам банкови услуги 87.9%

www.piero97.com




