
Пакети „Кредит за дома“
Ексклузивни възможности за позициониране на ипотечни и потребителски 

кредити, кредитни карти и бързи кредити

www.piero97.com



Вече повече от година домът е центъра на нашия живот. 

Според проучвания на водещи финансови институции в 
страната, почти половината от изтеглените потребителски 
кредити са с цел осъществяване на ремонт и/или 
закупуване на обзавеждане и техника за дома*.

На фона на тази тенденция и засиления интерес на 
домакинствата към извънградски имоти, е налице и ръст 
при използването на ипотечни кредити за нов дом.

Кредит за нов дом

*Източник 1; Източник 2;
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https://www.investor.bg/bloomberg-tv/461/a/za-kakvo-tegliat-potrebitelski-zaemi-bylgarite-323275/
https://www.facebook.com/btv.official/posts/10159115994530853


По данни на проучване на MaistorPlus, в което 
от началото на 2021г. се включиха 512 
респонденти:

✔ 67% oт посетителите на медията планират 
ремонт през 2021г.

✔ 57% от тях очакват бюджетът за 
ремонт да надхвърли 2500 лв.

Кредит за нов дом
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В отговор на актуалната нужда на аудиторията от подходящи финансови решения за закупуване или 
обновяване на дома MaistorPlus предоставя ексклузивна възможност за рекламно позициониране 
чрез пакет „Кредит за нов дом“. 
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Пакет „Кредит за нов дом“

Провеждане на проучване

Позициониране с въпрос, посочен 
от клиента и/или лого в специално 
проучване с фокус потребителски 
и ипотечни кредити.

Анкетата ще достигне до над 
200 000 души

Контекстуално позициониране в 
съдържание

Контекстуално позициониране в 
авторски статии с фокус 
потребителски и ипотечни кредити.

Гарантирани 12 000 прочитания на 
публикация и 50 000 unique social media 
coverage.

Специално издание на бюлетина

Специално годишно издание на бюлетина 
с тематика  „Кредит за дома“, със съвети, 
пазарни тенденции и анализи, резултати 
от проучванeто.

Първоначално изпращане до над 40 000 
души и допълнително покритие на новите 
потребители в рамките на следващите 12м.
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Възможност за закупуване на два варианта на пакет „Кредит за нов дом“:

Пакет „Кредит за нов дом“

Пакет I:

✔ Включване на маркиран с лого въпрос в 
проучване;

✔ Контекстуално позициониране в 3 бр. 
публикация с предварително уточнена 
тематика;

✔ Спонсорирано споделяне в нашите социални 
кръгове – 3 бр.

✔ Позициониране в специално годишно издание 
на бюлетина „Кредит за нов дом“-
комуникиран към настоящите и всеки нов 
subscriber в следващите 12 месеца

Цена: 9009 лв 4933 лв (без ДДС)

Пакет II:

✔ Включване на маркиран с лого въпрос в 
проучване;

✔ Контекстуално позициониране в 1 бр. 
публикация с предварително уточнена 
тематика;

✔ Спонсорирано споделяне в нашите социални 
кръгове – 1 бр.

✔ Позициониране в специално годишно издание 
на бюлетина „Кредит за нов дом“ – при 
първоначалното му изпращане

Цена: 4147 лв 2574 лв (без ДДС)
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Възможност за участие като партньор на 
проучването:

Позициониране чрез въпрос, лого, рекламно 
„thank you page“ каре в специална анкета с фокус 
потребителски и ипотечни кредити.

Проучването ще бъде позиционирано пред над 
200 000 души посредством микс от формати за 
разпространение:

• Директна комуникация по email и Viber – 15 000 
души;

• Display банери; - 1 500 000 impressions;

• Post notifications; - 250 000 impressions

• ПР статия с разпространение в social media;

Очакван response rate – 0.6-1%.

Проучване

%%Company_name%%/Logo
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3 опции за контекстуално позициониране в авторски 
публикации:

• Статии тип „Съветник“ – съдържат практично насочена 
информация, свързана с конкретния финансов продукт –
пример: Митове за бързите кредити/ Какво трябва да 
знаем, когато предстои да вземем бърз кредит?

• Статии тип „Преди и след“ – представят реални обекти и 
постигнатата успешна реализация и краен резултат от 
обновяване/довършване на жилище, финансирано с кредит.

• Статии тип „Ценови съветник за ремонти“ – сравняват цени 
между различни продукти и решения, свързани с 
осъществяването на конкретно подобрение в дома.

Гарантирани 12 000 прочитания на брой публикация!

Съдържание
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https://maistorplus.com/blog/kitchen/2115/kyde-da-razpolozhim-kuhnenskiq-ostrov
https://maistorplus.com/blog/tags/predi-i-sled-remonta
https://maistorplus.com/blog/advisor/2343/kolko-struva-uspeshniqt-remont-na-dograma-u-doma
https://maistorplus.com/blog/apartments/2004/profesionalen-dizajn-na-bylgarski-apartament


Годишно издание, посветено на темата „Кредит 
за нов дом“ със съдържание:

 Анализ на пазарната среда, на 
потребителските нагласи и обобщение на 
резултатите от проучването

 Полезни съвети за потребителите и 
представяне на тенденциите в сектора

 Селекция от най-интересните тематични 
статии през годината (вкл. публикациите с 
рекламно позициониране от пакета)

Специално издание на бюлетина

Какво трябва да знаем, когато ни предстои теглене 
на кредит?

Запознайте се със съветите от специалистите и обърнете внимание на тези 
детайли при взимане на кредит! 

Специално издание на тема: Кредит за дома
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Възможности за позициониране като партньор на 
проучването с гарантирано покритие на над 200 000 души:

 Позиционирането се осъществява чрез лого във визиите* 
на всички формати за комуникация на проучването:

Цена: 14 лв CPM със заложен обем, съобразен със 
свободните позиции.

Възможности за постигане на максимален reach

*Отворени до 3 позиции за партньори в рамките на визията. 

300x600 
banner

Позиция 1

Позиция 2 

Позиция 3

• Директна комуникация по email и Viber – 15 000 души;
• Display банери - 1 500 000 impressions;

• Post notifications - 250 000 impressions

• ПР статия с разпространение в social media;
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