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Viber Community

• Dama.bg е с най-големия Viber 
Community канал в България;

• 200 000 последователи във
Viber и продължават да 
нарастват...

• Два стикер пакета;
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АЗ ОБИЧАМ ПРИЯТЕЛИТЕ СИ :) !!! 

Онлайн терапия 

Dama.bg

Да израстнеш през 90-те ... или ... 
историята на едно вълшебно детство

Хубавите филми и сериали

Най-красивите места на света

Невероятно, но факт

Лесно е да мразиш,трудно е да 
обичаш

Лято

И не по задължение с усмивка пак съм
:)

София (Sofia)

Other pages

372 000 fans

213 000 fans

185 000 fans

183 000 fans 

130 000 fans

127 000 fans 

121 000 fans 

118 000 fans 

97 000 fans 

79 000 fans

74 000 fans 

Over 2 500 000 
fans

Facebook
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https://www.facebook.com/friends.non.profit
https://www.facebook.com/onlainterapia
https://www.facebook.com/Dama.bg
https://www.facebook.com/PREZ.90TE
https://www.facebook.com/hubavite.filmi.i.seriali
https://www.facebook.com/KrasiviteMestaNaSveta
https://www.facebook.com/neveroiatno.no.fakt
https://www.facebook.com/LesnoEdaMrazishTrudnoEdaObichash
https://www.facebook.com/Iskam.da.e.Liato
https://www.facebook.com/usmivkata7/
https://www.facebook.com/Sofia.City.Bulgaria


Instagram

 Dama.bg в Instagram;

 Над 17 500 последователи и 
продължават да се покачват.....
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Промо тест

• Сайт - Dama.bg;
• Формат: Промо тест;
• 4/6/10 различни въпроса;
• 4/6/10 възможни отговора;
• Програмиране, дизайн и редакторска 

намеса;
• 2 PR статии – 1 бр. за начало и 1 бр. за 

край на играта;
• Период на играта: 14 дни;
• Наградите за играта се осигуряват от 

рекламодателя;
• Цена: 4 800 лв. без ДДС
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https://dama.bg/


Промотиранe
на теста

• Промоционално статично каре към теста 
на всички страници – 100% видимост;

• Присъствие на теста в сайта VsichkiIgri.bg на 
100% видимост; 

• Тестът се публикува във всички наши 
подходящи страници във FB + cover photo 
във Facebook страницата на Dama.bg;

• Тестът се публикува в публичния Viber 
Community канала на Dama.bg;

• Тестът се публикува в Instagram профила на 
Dama.bg;

• Push notification до повече от 94 000 души;
• Тестът се включва в бюлетина на Dama.bg

(до над 90 000 регистрации);
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Брандирана
рубрика

• Сайт – Dama.bg;
• Формат: Брандирана рубрика;
• 4 материала;
• Продължителност: 1 месец или 2 

седмици (по 1 или 2  статии на 
седмица);

• Присъствие на линкове в материалите;
• Статиите ще бъдат брандирани с 

цветовете и логото на клиента;
• Рекламно статично каре на всички 

страници;
• Цена за 4 статии – 4 800 лв. без ДДС.
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https://dama.bg/


Сборна PR статия

• Сайт – Dama.bg;
• Формат: Сборна PR статия;
• Писане, редактиране на статията;
• Дизайнерско оформление на 

снимки (при нужда);
• Присъствие на снимки и линкове в 

материала;
• Публикуване на статията на 

началната страница на Dama.bg за 
период от 3 дни (минимум);

• Цена: 700 лв. без ДДС
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Промотиране 
на статиите

• Сайт – Dama.bg 
• Формат: Рубрика или PR статия;
• Статиите се публикуват във всички 

наши подходящи страници във FB; 
• Статиите се публикуват в публичния

Viber Community канала на Dama.bg;
• Статиите се публикуват като “Story” в 

Instagram профила на Dama.bg;
• Push notification до повече от 94 000 

души; 
• Статиите се включват в бюлетина на 

Dama.bg ( до над 90 000 регистрации);
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