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Една от водещите тенденции в електронната търговия е 
нарастващият дял на пазаруването през мобилни 
устройства. 

Очакванията са през 2021г. мобилната търговия да достигне 
54% от общата електронна търговия.*

Black Friday 2021

С оглед тази тенденция и по повод предстоящия 
Black Friday, MaistorPlus предоставя на своите 
партньори ексклузивни възможности за 
постигане на максимална ефективност при 
комуникирането на промоционални 
предложения в периода 01.11 – 30.11.2021г.

*Източник1; Източник2; www.piero97.com

https://www.capital.bg/biznes/stoki_i_prodajbi/2020/11/05/4135771_budeshteto_na_e-turgoviiata_e_rozovo/
https://www.capital.bg/biznes/tehnologii_i_nauka/2021/07/16/4232995_prodajbite_v_chat_novata_tendenciia_v_onlain/


Ексклузивни възможности за позициониране на 
промоционални предложения, свързани с Black Friday:

I. 30% бонус viewable импресии* към 
всеки закупен стандартен дисплей 
формат в медията 

II. 20% бонус импресии за всички 
заявени видео формати в медията
(стандартно CPM купуване)

*За viewable импресии се считат всички импресии, които отговарят на стандартите на IAB за viewability.
*Viewable бонус импресиите се реализират само при таргетиране на широката аудитория на медията..

MaistorPlus – възможности за позициониране

Out оf page video
In-text video

Videostitial
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Постигане на максимална ефективност от  
позиционирането за заложения бюджет

Заплащат се само отговарящите на стандартите
на IAB за viewability импресии, което осигурява
значително конкурентно предимство при дисплей  
позиционирането, с оглед средния viewability rate за  
страната от 53%*.

Удобен модел на купуване на рекламен  
инвентар

Viewable CPM – 24лв. 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**

Предимства при заявяване на viewable CPM кампании

*По данни на Gemius от 2018г.
**При заявяване на кампания само с един рекламен формат – 30% утежнение.
***При заявяване на кампания само с Megaboard и Wallpaper – 30% утежнение
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https://www.iab.com/guidelines/iab-measurement-guidelines/#mrcviewable
https://www.iab.com/guidelines/iab-measurement-guidelines/#mrcviewable
https://maistorplus.com/reklama/display-rich-media
https://maistorplus.com/reklama/display-rich-media


Формат, позволяващ директен, персонален контакт с 
преките потребители на услугата чрез изпращане на 
персонализирано Viber / SMS съобщениe.

Висока ангажираност от страна на потребителите на MaistorPlus
с формата, свързана с регулярното му използване като вътрешен 
канал за комуникация в платформата.

Възможност за сегментиране на база:
 Тип потребител (професионалист или краен клиент);
 Район;
 Категория и/или сфера на заявката.

Viber/SMS съобщения

Здравейте! По повод ремонта на 
Вашия дом, вижте промоционалните 
Black Friday предложения на 
%%COMPANY_NAME%%! 
Научи повече:

Здравей! По повод обновяването 
на твоя дом, виж 
промоционалните Black Friday 
предложения на нашите партньори 
от %%_COMPANY_NAME%%!
Научи повече: 

I. При закупени 1000 Viber/SMS съобщения
медията предоставя 300 съобщения бонус

II. При закупени 2000 Viber/SMS съобщения 
медията предоставя 1000 съобщения бонус

Viber/SMS Black Friday Packs:
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