
MaistorPlus предоставя възможност да реализират високоефективни дисплей 
кампании в медията, посредством viewable CPM модел на купуване

Промоционални условия - от 01.02.2021 г. до 31.03.2021 г. 22 лв. vCPM за всички display
формати*

*Условията са валидни за заявавяне на кампания с поне 2 формата. 
При заявяване на кампания само с един рекламен формат – 30% утежнение.
При заявяване на кампания само с Megaboard и Wallpaper – 30% утежнениеwww.piero97.com



Предимства при заявяването на 
viewable CPM кампании

По-висока ефективност и пълна 
прозрачност на кампаниите

Заплащат се само отговарящите на 
стандартите на IAB за viewability импресии!

*При заявяване на кампания само с един рекламен формат – 30% утежнение.
**При заявяване на кампания само с Megaboard и Wallpaper – 30% утежнение

Удобен модел на купуване на 
рекламен инвентар 

Viewable CPM – 22лв. Без ДДС за 
всички предлагани от медията 
дисплей формати

Гъвкавост според нуждите на 
всяка кампания 

Подаване на 2 до 4, избрани от 
клиента рекламни формати, в 
които ще бъдат реализирани 
импресиите*
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https://www.iab.com/guidelines/iab-measurement-guidelines/#mrcviewable
https://maistorplus.com/reklama/display-rich-media


Голяма част от реализираните 
импресии не са видими за 
посетителите на медиите

• Нискокачествен трафик (clickbait аудитория, 
crawlers, ботове)

• Голямо разнообразие на устройства, браузъри и 
операционни системи използвани от аудиторията 
комбинация с Многобройни формати

• зареждане на криейтивите извън 
видимата за посетителите част на 
страницата или в нова, неактивна 
страница

• грешно или бавно зареждане на 
рекламния формат

• невъзможност за пълноценно сервиране 
на съответния криейтив пред посетителя
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В България през 2018г. дори най-добре 
позиционираните кампании (финансов 
сектор и текеломуникации) не преминават 
60% viewability!

Ефективност на кампаниите

Значителна част от меркетинговите бюджети се 
разпределят в инвентар с нисък потенциал, 
намаляващ ефективността на кампанията!

Едва 53% от сервираните 
импресии през 2018г. са 
отчетени като viewable!
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Следвайки добрите световни практики и 
желанието ни да отговаряме и да 
постигаме все по-високи стандарти в 
съвместната работа с нашите партньори, 
предоставяме възможност за закупуване 
на рекламен инвентар в сайтовете на 
MaistorPlus посредством viewable CPM 
тарифиране!

Уверена крачка към още по-добри 
кампании
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