
#missbloombg

Сайт №1 за мода,
краСота и звезди
модерният дамСки портал, който направи Своя 
дебют през 2012 г. и веднага Се превърна в любима 
онлайн деСтинация на динамичните градСки 
момичета, за които краСотата и модата Са СтраСт, 
Сега е С още по-краСива визия.  
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Съдържание

• наше то мото е  “L ife  is  beautifuL”  и  погле дът  ни към темите , 
които в ълн уват  жените ,  т ърСи краСивата  и  оп тимиСтична 
Страна на  живота! 
• ние пре д лагаме на  модерната  жена цялото вдъхновение и 
практичната  информ а ция,  от  която им а н ужда 
•  информ а ция за  най-новите  мод ни и  beauty трендове 
• най-бързото и  п ълно отразяване на  звезд ните  Събития на 
червения килим 
•  колабора ции и  неСтандартни проекти зае д но С  най-добрите 
блог ъри 
• попул ярна пСихология,  Съве ти за  вр ъзките ,  аСтрология 
• нашите  мод ни и  козме тични ре дактори вСеки меСец 
пре дСтавят  новите  колекции и  продукти на  пазара 
•  за  Свобод ното време:  кино,  книги,  п ътешеСтвия,  кулинария, 
идеи за  ин териора на  дом а 
 

Стилният ни дизайн 
ще ви хареСа

модерна визия, повече Снимки, галерии и още повече мода, 
краСота и звезден Стил Създават облика на MissbLooM.bg.
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missbloom.bg в Социалните мрежи

на д 110  000  уни к ални потребители вСеки меСец

facebook/MissbLooMbg -  53  000  почитатели 

instagraM/MissbLooMbg,  #MissbLooMbg –  3500  последователи 

Oткрийте  ни още. . .

в twitter/MissbLooMbg и  P interest/MissbLooMbg

нашите читатели хареСват:

 новини от  Све та  на  звездите

 Стил от  червения килим

 тенденции

 beauty Съве ти 

 най-новите  продукти на  пазара

 Спорт,  здравоСловно хранене  и  хранителни добавки

 игри С  награ ди

ПроФил на аУдиториЯта:
пол:
жени:  65%
м ъже:  35%

в ъзраСт :
18-24  –  21 ,50%
25-34  –  33 ,50%
35-44  –  22 ,50%
45-54  –  12 ,50%
на д 55  –  10 ,00%

геoграфСко положение:
София:  51 ,12%
пловдив:  8 ,45%
варна:  7 ,54%
гол ям гра д:  32 ,89%

източник:  GOOGle  analyt ics

www.piero97.com



  Ads Price list 2018

cPM (cost Per MiLe iMPressions)
DaiLy iMPressions quaranteeD: 60 000

sPace DiMensions HoMe Page run of site (aLL Pages)

MegaboarD 970x250 25 lv 22 lv

990x200 25 lv 22 lv

HaLf banner 300x600 25 lv 22 lv

rectangLe 300x250 22 lv 20 lv

branDing (skins) 1920x1200 30 lv 26 lv

syncHronizeD MegaboarD + branDing 50 lv 45 lv

exPanD 30 lv 28 lv

web over/overLay 50 lv 45 lv

interstitaL 55 lv 50 lv

PrestitaL 55 lv 50 lv

Pr PubLication/aDvertoriaL 600 lv

contest/gaMe 1 week 600 lv

facebook

contest / week 600 lv
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bANNers tecHNicAl 
sPeciFicAtioNs

DiMensions fiLe forMat fiLe size 
(Max)

970x250 jPg, gif 80k

990x200 jPg, gif 80k

300x250 jPg, gif 80k

300x600 jPg, gif 80k

branDing jPg 100k

exPanD coDe banner 120k
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