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Отново на училище 2021

За шеста поредна година ще бъде реализиран проекта "Отново на училище", който обединява 
актуално потребителско и рекламно съдържание, свързано с подготовката на учениците и техните 
родители за предстоящата учебна година. Тази година проекта включва възможност за 
позициониране на бранд / компания чрез експерт, който отговаря на въпросите на родители 
(педиатър, психолог, диетолог и други). 

Целева аудитория
Родители на деца в предучилищна и училищна възраст, живеещи в България.
Проектът достига до 55 000+ потребители и генерира над 600 000 преглеждания.

Период на проекта: 09 август - 30 септември 2021

Краен срок за включване в проекта: 05 септември 2021
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Възможности за позициониране
Консултативна тема с експерт

❏ Представяне на Ваш доверен експерт,  
който комуникира директно с аудиторията 
по конкретна тема / проблематика;

❏ Темата е част от Специалистите говорят;
❏ Публикуване на допълнително експертно 

съдържание;
❏ Промотиране на темата с нейтив реклама;
❏ Интегриране на темата като част от 

проекта чрез визуален модул (виж макета);
❏ Facebook постове.

Брутна цена за 4 седмици: 6 000 лв.*

Дискусионна тема с игра

❏ Представяне на продукт / услуга;

❏ Активация с награди (до 10) за 
потребителите;

❏ Промотиране на темата с нейтив 
реклама; 

❏ Facebook пост.

Брутна цена за 1 седмица: 2 000 лв.*

Бонус: +3 дни

Всички цени са без ДДС и подлежат на отстъпки.
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Възможности за позициониране
Брандиране на проекта
❏ Брандинг на проекта и прилежащите му 

потребителски теми в десктоп и мобайл;

❏ Гарантирани импресии - 500 000; 

❏ Минимум 25% брандиране от 
гарантираните импресии;

❏ Формати - Wallpaper & 300х250;

Брутна цена (25%): 5 000 лв.*

Брутна цена (50%): 9 000 лв.*

Брутна цена (100%): 16 000 лв.*

Таргетирана дисплей реклама
Формат 300х250 / Swipe banner
❏ 150 000 импресии, които се разпределят в 

съотношение 30:70 за десктоп и мобайл. 

❏ +30% бонус импресии за 300х250;

❏ +20% бонус импресии за Swipe banner

❏ Без допълнително оскъпяване на 
таргетиране в избрани категории.

Брутна цена (300х250): 1 800 лв.*
Брутна цена (Swipe banner): 2 100 лв.*

Всички цени са без ДДС и подлежат на отстъпки.
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Визуализация на проекта

reklama@neg.bg 
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