Отново на училище с BG-Mamma
За пета поредна година в периода 17 август - 30 септември, BG-Mammа създава специална
страница “Отново на училище“, която обединява на едно място актуално потребителско
съдържание, свързано с подготовката на учениците и техните родители за предстоящата учебна
година. „Отново на училище“ предоставя възможност за комплексно рекламно позициониране в
контекста на съдържанието и улеснява потребителите в търсенето и споделянето на
информация за:
Здраве
Забавление и спорт
За родители

Училища и обучение
Детска стая
Дрехи и пособия

Възможности за позициониране в контекста на съдържанието
Реклама чрез съдържание





Споделяне на полезно и образователно съдържание за потребителите;
Взаимодействие с аудиторията и създаване на потребителско съдържание;
Проучване на интересите и нагласите на потребителите по въпроси, които са важни за
Вашия продукт/компания;
Информираност, ангажираност, изграждане на доверие.

Пакетно предложение:
◍ Брандирана рекламна тема с игра и награди за потребителите - 7 дни + 3 дни бонус
◍ Нейтив банер, анонсиращ рекламната тема – 200 000 импресии + 100 000 импресии бонус
◍ Брутна цена – 3 250 лв.*
◍ Специална цена – 1 800 лв.*
Дисплей реклама






Дисплей рекламата като част от кампанията предоставя възможност за:
Таргетиране спрямо обхвата и аудиторията, която Ви интересува;
Позициониране в контекста на съдържанието;
Оптимизация на ефективността по време на кампанията;
Без допълнително оскъпяване за таргетиране.

Пакетно предложение:
◍ Дисплей формат (300х250, 300х600, Swipe banner) в десктоп и мобайл – 200 000 импресии
◍ Бонус – 100 000 импресии
◍ Брутна цена – 4 200 лв.*
◍ Специална цена – 2 520 лв.*
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Към пакетните предложения се прилагат съответните договорени условия с рекламни агенции и
рекламодатели.
Предложението е валидно в периода 15 август – 30 септември и закупената реклама се
реализира в същия период.

Специален пакет
Ние ще подготвим специален пакет за комуникация в проекта, ако:
◍ Предложените пакети не Ви устройват като продължителност и формати;

◍ Не отговарят на Вашите нужди и цели на кампанията;
◍ Желаете да се позиционирате по интересен начин сред потребителите ни;
◍ Имате какво да споделите с нашите потребители чрез съвместно изготвено съдържание по
актуални и полезни теми, свързани с предстоящата учебна година;
◍ Цената на пакета е в зависимост от включените опции за реклама и продължителност.
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