


МОЖЕМ ДА ПРЕДЛОЖИМ:

• Билбордове: предлагаме  над 2400 бр. съоръжения в София, всички 28 окръжни градове и още 45 града на 
страната

• Мегабордове: предлагаме над 1000 бр. съоръжения в:

- в София, Пловдив, Варна, Бургас

- АМ“Тракия“; АМ“Хемус“; АМ „Струма“ и първостепенни пътища в страната

- на ГКПП на страната

• Спирки на градски транспорт: предлагаме над 1700 бр. съоръжения в София и още 20 града в страната

• Метрополитен: предлагаме всички съоръжения за реклама – над 3200 бр. съоръжения

• Реклама върху КАЛКАНИ на сгради: предлагаме над 250 бр. Калкана в София и страната

• АРКИ над пътища: предлагаме всички изградени в страната 24 броя

• ПОКРИВНА реклама: предлагаме над 50 броя в София и страната

• MESH на сгради: предлагаме актуални мрежи на сгради,които се санират, ежемесечно около 15 броя в София и 
страната

• Реклама в MALL: предлагаме над 250 бр. съоръжения във всички MALL в София и страната, вкл.брандиране на 
ескалатори, асансьори



СОФИЯ – Външна реклама

Цена: 1 300,00 лв. без ДДС / за 2 бр. съоръжения / за 14 дни

Билборд – тип Scroller в София

Вашата реклама заедно с още 4 реклами стои върху билборда 

24 часа в денонощието, в продължение на 14 дни (1 рекламен 

период). Поради изключителната атрактивност на този вид 

съоръжения, билбордовете-scroller се изграждат предимно в 

центъра на града, на оживени пътни артерии или кръстовища.

Цената включва:

1. Наем на 2 бр. билборда-scroller за 14 дни

2. Производство на рекламния постер

3. Монтаж/демонтаж на рекламния постер

4. Разход за ел.енергия.

За конкретни цени и запитвания ни пишете на outdoor@directmedia.agency или 

позвънете на тел.: 02 807 6800 – отдел Външна реклама.

За допълнителна информация относно предлаганите от нас услуги, посетете 

сайта ни www.piero97.com

http://www.piero97.com/


СОФИЯ – Външна реклама

Цена: 5 500,00 лв. без ДДС / за 2 бр. Мегаборд 8х3м. + 4 бр.
Билборд 4х3м. / за 14 дни

Мегаборди 8х3м. + Билборди 4х3м. в София

Вашата реклама стои на показ 24 часа в денонощието, в 

продължение на 14 дни (1 рекламен период) на кръстовища и 

булеварди с най-голям трафик в София.

Цената включва:

1. Наем на 2 бр. Мегаборд 8х3м. + 4 бр. Билборд 4х3м. / за 14 дни

2. Производство на рекламните постери

3. Монтаж/демонтаж на рекламните постери

4. Разход за ел.енергия.

За конкретни цени и запитвания ни пишете на outdoor@directmedia.agency или 

позвънете на тел.: 02 807 6800 – отдел Външна реклама.

За допълнителна информация относно предлаганите от нас услуги, посетете 

сайта ни www.piero97.com

http://www.piero97.com/


СОФИЯ – Реклама в метрото

Цена: 2 800,00 лв. без ДДС / за 50 бр. пана/ за 14 дни

Пана във вагоните на метрото в София

50 бр. пана разположени във вагоните за 14 дни. 

Рекламата е непрекъснато пред погледа на пътниците, а липсата на 

външна визуална среда привлича изцяло вниманието им по време

на пътуване. 

В метрото са концентрирани близо 30% от пътниците на градския 

транспорт в София и през неговите две линии с 48 станции 

дневно преминават над 350 хил. пътници. 

Цената включва:

1. Наем на 50 бр. пана във вагоните на метрото за 14 дни

2. Производство на рекламни постери

3. Монтаж/демонтаж на рекламните постери

За конкретни цени и запитвания ни пишете на outdoor@directmedia.agency или 

позвънете на тел.: 02 807 6800 – отдел Външна реклама.

За допълнителна информация относно предлаганите от нас услуги, посетете сайта 

ни www.piero97.com

http://www.piero97.com/


Пловдив, Варна и Бургас – Външна реклама

Цена: 2 500,00 лв. без ДДС / за 6 бр. Билборди 4х3м. в 

Пловдив, Варна и Бургас (по два в град) / за 14 дни 

Билборди 4х3м. в Пловдив, Варна и Бургас

Вашата реклама стои на показ 24 часа в денонощието, в 

продължение на 14 дни (1 рекламен период) на кръстовища 

и булеварди с най-голям трафик в големите градове.

Цената включва:

1. Наем на 6 бр. Билборди 4х3м. в Пловдив, Варна и Бургас

(по два в град) / за 14 дни

2. Производство на рекламните постери

3. Монтаж/демонтаж на рекламните постери

За конкретни цени и запитвания ни пишете на outdoor@directmedia.agency или 

позвънете на тел.: 02 807 6800 – отдел Външна реклама.

За допълнителна информация относно предлаганите от нас услуги, посетете 

сайта ни www.piero97.com

http://www.piero97.com/


АМ Тракия и Пътна мрежа – Външна реклама

Цена: 3 000,00 лв. без ДДС / за 2 бр. страни на Мегаборд

8х4м. / за 2 месеца

Мегаборд 8х4м. на АМ Тракия

Вашата реклама стои на показ 24 часа в денонощието, в 

продължение на 2 месеца на АМ Тракия и ще обхване 

натовареният трафик към и от морето.

Цената включва:

1. Наем на 2 бр. страни на Мегаборд 8х4м. на АМ Тракия за 2 месеца

2. Производство на рекламните постери

3. Монтаж/демонтаж на рекламните постери в началото и края на

кампанията

За конкретни цени и запитвания ни пишете на outdoor@directmedia.agency или 

позвънете на тел.: 02 807 6800 – отдел Външна реклама.

За допълнителна информация относно предлаганите от нас услуги, посетете 

сайта ни www.piero97.com

http://www.piero97.com/

