
Водещата българска медия за дома и интериора в България 

Предложение за интегрирано позициониране 
на онлайн магазин в медията



Позициониране на онлайн магазина на
веригата в медията:

✓ Интегрирано позициониране в основните 

менюта на медията

✓ Интегрирано позициониране в 
автоматичните съобщения към
потребителите

✓ Персонална комуникация на актуалните 
предложения посредством лично 
съобщение към  потребителите, стартиращи 
обновяването на своя дом в MaistorPlus

✓ Комуникация на актуални предложения 
посредством формат с висока видимост, 
разработен за комуникиране на 
предложения в акция

Комуникационна стратегия



Формати



Интегрирано позициониране във всяка секция на медията

Интегрирано позициониране, 
предоставящо естествен, бърз и 
лесен достъп до конкретни 
секции в онлайн магазина на 
рекламирания партньор.

Позиционирането е 
контекстуално съобразено с 
интересите със съответния вид 
продукти.

Продукти за градината

Градински мебели

Инструменти за градината

Поливане

Logo

Продукти за банята

Смесители

Фаянс

Мебели за баня



✓ Позициониране на Mr.Bricolage като партньор на
потребителите за техния ремонт - запознат с 
техните  нужди, предлагащ подходящи решения за  
удовлетворяването им.

✓ Позициониране в момент, в  който 
потребителите активно осъществяват
подобрения в  дома си.

Лично съобщение към потребителите

✓ Възможност за съобразяване на съдържанието със  
сферата, в която е съответния проект – баня, 
кухня,  градина и др.

Лично съобщение, изпращано чрез e-mail до всеки 
потребител, публикувал заявка в MaistorPlus:

Product 
description

Здравей, Виолета,

Радваме се, че избра MaistorPlus за своя ремонт! 
С нашите партньори от %%COMPANY NAME%% искаме да дадем летящ 
старт на обновяването на твоя дом с няколко промо предложения:

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ТВОЯ ДОМ

Всички актуални предложения от %%COMPANY%% можеш да видиш в 
онлайн магазина на %%URL%%

Поздрави,
Екипът на MaistorPlus и %%COMPANY%%

Product 
image

Product description

Product 
image

Product description

Product 
image

Product description

Product 
image

Product description



Позициониране в автоматичните съобщения

✓ Присъствие в съдържание с
висока информативна стойност

✓ Позициониране в момент, в  който 
потребителите активно  осъществяват 
подобрения в  дома си

Автоматични съобщения, 
известяващи потребителя за статуса 
на неговата заявка

Всичко необходимо за твоя нов дом е достъпно на един клик! 
В онлайн магазина на %%COMPANY%%!

Разгледай актуалните предложения

Logo

Logo

%%COMPANY%%



Интегрирано видеопозициониране в съдържание

Позициониране, съобразено с 
рекламирания вид продукти, 
реализирано в момент, в който 
читателите активно търсят 
информация и вдъхновения за 
конкретни помещения или 
определени дейности, свързани с 
подобряването на дома

In Тext contextual positioning



Специален формат Hover Bug

Формат, разработен специално с цел повишване на
ефективността на кампаниите, свързани с предложения 
на продукти в акция!

Форматът е атрактивна, грабваща вниманието 
комбинация от: 

1. Spin cube, позволяващ комуникирането на 3+ 
предлжоения в акция; 

2. Текстово каре, което подпомага фокус над имиджово 
или търговско послание.

И предоставя отлична видимост чрез:

✓ Забавено появяване, като остава в зрителното поле на 
потребителя през цялото време до  затваряне на 
страницата или натискане на бутон Х.

✓ Фиксирано присъствие – позициониране в горната част 
на страницата, така че да осигури висока ефективност, 
без да нарушава потребителското  изживяване.

Spin cube
300х250

Стотици предложения за влюбените в дома и 
градината

Виж ги в онлайн магазина на Mr.Bricolage!



За MaistorPlus:



✓ 360° структура на групата, ангажираща аудиторията на 3 нива: преки потребители на услугата MaistorPlus,
посетители на медията, потребители на форума

✓ Информираме над 300 000 души месечно за всичкo, свързано с дома: снимки, статии, продукти

✓ Над 1 500 заявки месечно за строителни и ремонтни решения на обща стойност над 1 000 000 лв. 

✓ Първата и най-голяма онлайн общност за дома и интериора в България - forum.napravisam.bg

✓ Най-добра онлайн услуга за 2013г. 

✓ Хибрид между онлайн услуга и медия - поддържаме изключително близки взаимоотношения с нашата 
аудитория

✓ 70 000  гарантирани дневни импресии с възможност за viewable CPM модел на купуване

✓ Член на 

Структура на медията

BULGARIA

https://maistorplus.com/bundles/builderscore/pdf/maistorplus_premium_7th_anniversary_packs.pdf


Клиентите
заявяват своя
ремонт в
MaistorPlus.

Системата изпраща заявката до
подходящите професионалисти и
те дадват своите оферти.

След извършване на
заявката клиентът на
свой ред оставя своето
мнение за качеството
на извършената
работа.

В профила на всеки
професионалист се виждат мения
за качеството на изпълнените от
него заявки. Така клиентите лесно
избират на кого да се доверят.

Как работи услугата?

1500 лв.

1000 лв. 2500 лв.

добър

немърлив бавен
?

?
? добър

✓

1. Публикуване 
на заявка

2. Сравняване на оферти 3. Сравняване на репутация 4. Наемане и 
оставяне на оценка



МЕДИЙНА ЧАСТ: над 15 000 статии и снимки за дома и 
интериора (100 000 monthly unique visitors /Gemius/)

• Високо ценяща комфорта на добре поддържания и 
обзаведен дом

• Инвестира време и ресурси в поддръжката и 
развитието на своя дом

• Обичат да са информирани за новите тенденции в 
обзавеждането и интериора

• Финансово стабилни, готови да планират 
дългосрочно

• Способни да оценят предимствата на кредитно 
финансиране и застраховки, като финансови 
инструменти за запазване/подсигуряване на 
сигурност и добър стандарт на живот

Профил на аудиторията



Профил на аудиторията

ФОРУМ СЕКЦИЯ: 86 255 потребители; 45 916 теми и 
876 768 мнения (270 000 monthly unique visitor /Gemius/)

• DIY хоби ентусиасти

• Лоялно ядро от Opinion Leaders 

• Държат да направят информиран избор, като са 
готови да инвестират време и усилия в търсене 
на необходимата информация

• Ценово ориентирани



Профил на аудиторията

ПРЕКИ ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГАТА: 

Над 5 000 регистрирани професионалисти,  
над 1 000 крайни потребители месечно

• Innovators & Early adopters, готови да се 
доверят и да изпробват нови услуги и 
продукти

• Дигитално грамотни, ползващи онлайн 
услуги

• Активно търсещи клиенти или 
професионалисти за строително-ремонтни 
дейности и обновяване на дома


