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Ваканция, УРА! 
В началото на лятото, за поредна година проектът “Ваканция, ура” ще събере голям брой полезни 
текстове, свързани с лятната ваканция на децата.

Всяко издание на проекта говори за нещата, за които през учебната година не достига време.

Основната цел на проекта е родителите да получат идеи за нетрадиционно и интересно запълване 
на свободното време на децата със занимания, които могат да се превърнат в любими занапред.

Ще бъде поставен акцент и на езиковата култура, заниманията с изкуство: театър, музика, 
литература, фотография. Ще говорим и за спорт, и за джаджи. 

Поредицата ще припомни важните съвети, с които родителите да осигуряват максимална 
безопасност на децата.

Проектът се осъществява чрез специализирания подсайт на “Дневник” за родители - “Детски 
Дневник”. 
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Рекламно позициониране

Брандиране на специалното съдържание на поредицата “Ваканция, ура”:

Ексклузивно позициониране, за да се откроят и да бъдат запомнени конкретни послания и/или 
услуги/продукти на партньора,

Всички материали от проекта ще минават през начална страница на Дневник,

Проектът ще бъде споделян и във Facebook страниците на медиата,

Снимки от материалите ще бъдат споделяни и през Instagram профила на медиата.

Авторекламна кампания ще промотира темата пред цялата аудитория на “Икономедиа”:

Партньорът е представен с лого във всички рекламни формати.
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Банер реклама

Банер позициониране към проекта:

Формати за десктоп: 940х250,300х600,300х600, 300х600

Формати за мобайл: 300x100, 300x250, 300x250, 300х250

100% присъствие към специалното съдържание на проекта за периода, 100 000 импресии

Авторекламна кампания на проекта:

Позиции: Capital.bg, Dnevnik.bg, Karieri.bg

Формат: Банер реклама 300х250, 940х90, 620х220 

100 000 импресии

Позициониране на партньора: лого към банерите

Цена: 10 000 лева

Цените са без включен ДДС.

*Датите на проекта се координират с партньора. При запитване ще бъде приложен файл с подробен медиа план.
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Аудитория на проекта

➢69.40% жени

➢59.20% на възраст между 24-44 години

➢3.25 м. среден престой на страниците на проекта, при среден престой в Дневник 2.41 м.
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