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*Цена за 1000 импресии
• Базова цена за 1000 импресии се отнася за съответния формат, излъчван в пълната му ротация за десктоп и мобилен трафик

Тип банер Базова цена 1000 импресии

300 х 250 14.00 лв.

300 х 600 16.00 лв.

Standard Display

Цени за интернет реклама

300 x 600

Half page
300 x 600

300 x 250
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*Цена за 1000 импресии
• Базова цена за 1000 импресии се отнася за съответния формат, излъчван в пълната му ротация за десктоп и мобилен трафик

Цени за интернет реклама

960 x 200
728 x 90

Тип банер Цена 1000 импресии

728 x 90 22.00 лв.

960 x 200 18.00 лв.

Standard Display
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ПР материали:
Цената е за ПР материал с дължина 3000 символа без отстоянията.

ПР постове за социални мрежи:
Цените не включват визуално ангажиране с лицата на медията.
Цената не включва професионална фотография.

Branded content

ПР материал
(написване, редакция и публикуване)

Цени

Публикуване само в сайта на медията 1200.00 лв.

Допълнително споделяне 
(във FB страницата на Майко Мила! с авторски пост и таг към страница на клиента) 200.00 лв.

Статии с цел линкбилдинг - без продуктово позициониране
авторски материал по зададена тема с вкарани do follow линк / (написване и публикуване) - 
публикуване само в сайта на медията

700.00 лв.

Статии с цел линкбилдинг - без продуктово позициониране
авторски материал по зададена тема с вкарани do follow линк / (написване и публикуване) - 
публикуване в сайта на медията и споделяне в социални мрежи с авторски пост (Instagram и FB)

900.00 лв.

FB пост
(написване, редакция и публикуване) 500.00 лв.

Instagram
(написване, редакция и публикуване) 400.00 лв.

Stories / FB, Instagram
(създаване и публикуване) 300.00 лв.

Комбинация между FB/Instagram пост и Story
650.00 лв.
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Branded content

VLOG Цени

Продуктово позициониране
Форма на нетрадиционна търговска комуникация, при която продукт/марка/услуга не е включена в
сюжета на продукцията, а присъства като лого, физически продукт в кадър (ако сценарият го 
позволява).

700.00 лв.*

Продуктово видео
Видео съдържание, специфично генерирано за марка, услуга, продукт, при което се разясняват 
качествата и свойствата на продукт/услуга. В зависимост от случая това може да бъде проба (демо), 
преглед (ревю), разопаковане (ънбоксинг) или друго действие, което обективно разкрива
предимствата на продукта/услугата.
Обичайната дължина на продуктово видео е около 3 минути. В посочената цена за продуктово 
видео е включена разработка на сценарий и продукционни разходи в обем, ненадвишаващ 
обичайния за съответния канал.

2500.00 лв.

Конкурс
Включва брандиран пост в социални мрежи (написване, редакция и публикуване) + визия, 
подадена от клиента, обработка на резултати и обявяване на победители с нов брандиран пост.

800.00 лв.

*Посочените цени са валидни за продължителност до 30 секунди, като те обхващат интегриране на продукт
(лого, в обем и мащаб, обичаен за съответната продукция)
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Branded content

VLOG: Посочените цени не включват наемане на специфична техника за нуждите на заснемането /дрон, steadicam, др./, 
както и хонорар за присъствие на лица, различни от лицата на медията. Цената не включва и наем на помещение за 
снимки, различно от обичайното за канала.

Конкурс: Цената включва 2 брандирани поста за социални мрежи - откриващ за конкурса и обявяване на 
победителите. Всички останали форми на ПР присъствие, извън посочените, се договарят индивидуално с всеки клиент. 
Нестандартните кампании изискват поне 1 седмица разработка. Готови ПР материали не се публикуват.

Всички останали форми на ПР присъствие, извън посочените се договарят индивидуално с всеки клиент.

Нестандартните кампании изискват поне 1 седмица разработка. 

Готови ПР материали не се публикуват.

Рекламен материал (ревю) в сайт и социални мрежи се публикува при условие за спазена обективност и лични 
впечатления от страна на авторите. 

Ако е необходимо изготвяне на цялостенкреатив за рекламна кампания, бюджетът се договаря според отработеното за
кампанията време. Отстъпките се определят индивидуално, спрямо натрупан рекламен бюджет за годината, гарантиран 
рекламен бюджет, индивидуални договорки с агенция/рекламодател, обем на кампанията.

Настоящата ценова листа следва да посочи базовите цени за партньорство с медията. 

Всяка кампания/клиент/бранд се уточняват предварително с представител на медията, оферти се изготвят единствено 
от екипа на медията, както и пак те дават потвърждение за реализация на кампания.
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