СВЕТОВНО ПЪРВЕНСТВО
QATAR 2022
През 2020г. аудиторията на “Дневник” се увеличи с 93 % на годишна база или до
почти 2,6 млн.читатели. Тенденцията се запази и през 2021 читателите ни са
устойчиво са около 2 млн, а месечните импресии между 17 и 20 млн.
Към лоялната аудитория, с която медиата ни се отличава, се добавиха нови
читатели, които оцениха съдържанието ни и продължават да се връщат.
В началото на новата година, имаме повече читатели и това е по-голяма
отговорност и предизвикателство как продължаваме. За рекламодателите е
възможност - да позиционирате посланията, брандовете, услугите, компаниите в
медиа, на която читателите наистина имат доверие.
Предстоящото Световно първенство по футбол в Катар през ноември и
декември 2022 г. Дневник ще отрази 24/7 @ dnevnik.bg/sport.
Ще предложим на читателите информация, свързана с програмата, резултатите,
голмайсторите, стадионите, на които ще се проведат срещите, ще отразим всички
мачове от първенството, ще има интервюта, анализи и отзиви, много снимки и
фотогалерии. Ще разкажем за бизнеса около спортния форум и значимостта му.
Ще добавим любопитна информация, свързана с местата за пътуване и с
общността.
За рекламодателите ще предложим опции за интерактивни игри със стандартно
банер позициониране или брандинг, с възможност за участие с награда или
награден фонд, като чрез интерактивните възможности за позициониране ще
повишим ангажираността на читателите с брандовете. Читателите ще задържат
вниманието си върху играта и това ще увеличи ефективността на рекламните
послания към съдържанието.
“Спорт” в Дневник е онлайн общност със сходни интереси, която разговаря, спори,
разчита на информацията на Дневник и на нетрадиционния подход и анализ на
медиата.
@dnevnik.bg/sport е и място за интересни истории за спортния бизнес, за
общностите, за иновациите в спортната сфера, за отговорното отношение към
средата.
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АУДИТОРИЯ
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80%

18 000 000

71%

Месечни уникални потребители
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Месечни импресии
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ИЗТОЧНИК: GEMIUS BULGARIA 2021
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НА ФОКУС: СПОРТ
РЕКЛАМНИ ВЪЗМОЖНОСТИ:
Представяне на продукти и брандове, успоредно на
представянето на Световното по футбол в Катар 2022.
Предлагаме ви 2 възможности за позициониране на
брандове и/или продукти, които съчетават
възможностите за интеракция на аудиторията с игра и
ексклузивно банер позициониране към съдържанието на
Дневник.
Етап 1: 1.11.2022 - 20.11.2022, варианти:
1.

Осигуряване на 1 голяма награда* с Branding** на
игра с 1 въпрос и 1 победител

2.

Осигуряване на 1 голяма награда* с Branding** на
quiz с до 5 въпроса и 1 победител

3.

Banner take-over*** към съдържанието на рубриката,
което създаваме, за да подготвим читателите за
спортния форум в Катар

АУДИТОРИЯ
Ангажирана, заинтересована,
с позиция
Не просто читатели, а онлайн
общност, която разговаря, спори,
създава приятелства.

9 039 000
Импресии годишно

Viewability & Reach
Branding viewability 76%
Автореклама viewability 66%
Автореклама Reach 300 000

*1 000 000 импресии ще анонсират играта и наградата на сайтовете
www.dnevnik.bg и www.capital.bg.
**Branding - фаша или банер към играта.
*** Минимум 100 000 таргетирани импресии.

80%

Всеки вариант от етап 1 е на цена: 10 000 лева
Цена в лева, без вкл. ДДС.

58%

Mobile

Мъже
Етап 2: 21.11.2022 - 18.12.202, варианти:
1.

Осигуряване на 1 голяма награда* с Branding** на
играта с въпроси и с 1 победител

2.

Осигуряване на 4 седмични награди* с Branding** на
игра с въпроси, с по 1 победител на седмична база

3.

Banner take-over*** на съдържанието на рубриката
по време на Световното в Катар 2022

84%

25-65 г.

*1 000 000 импресии ще анонсират играта и наградата на сайтовете
www.dnevnik.bg и www.capital.bg.
**Branding - фаша или банер към играта
*** Минимум 150 000 таргетирани импресии.

Всеки вариант от етап 2 е на цена: 15 000
Цена в лева, без вкл. ДДС.
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