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Любовта може да бъде сладка и опияняваща…или тежка, с горчив послевкус. 
Търсим я, намираме я, губим я, после я срещаме отново и винаги сме жадни за 

още. 

ще създаде специално пространство за воините на любовта, за танцуващите с 
живота, за онези, които се учат да обичат себе си, за търсещите удоволствия… 

И КАНИ РЕКЛАМОДАТЕЛИТЕ ДА СЕ ПРИСЪЕДИНЯТ, 

ЗА ДА СЪЗДАДЕМ ПОВЕЧЕ НЕЗАБРАВИМИ МИГОВЕ И ДЪЛГОТРАЙНИ СПОМЕНИ В 
МЕСЕЦА НА ЛЮБОВТА.
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Създаване на специална тема на месеца с името „Месец на любовта в                    “.

• Хедлайн в карето на заглавната страница: „За горещи сърца и пивки устни“.

• Период на кампанията:   м. февруари (4 седмици)

ИДЕЯТА
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Разработване на отделна категория с тематичен  брандинг съдържащ описание/слоган в 
стил  „Място за хора с горещи сърца и пивки устни“, която ще съдържа редакционно и 
брандирано съдържане на тема любов и как да ѝ се насладим  пълноценно в месеца на 
любовта. Клиентът ще присъства с лого в брандирана категория. 

ИДЕЯТА
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Категорията „Място за хора с горещи сърца и пивки устни““ ще съдържа:

30+ редакционни статии свързани с любовта и Празника на влюбените

и отправя предложение за разработването на 

2 съвместни материала брандирано съдържание с гарантирана дистрибуция за 
рекламодател/продукт или услуга, които ще превърнем в част от най-романтичния месец в 
годината. 

Съвместните статии ще бъдат обозначени със специална фаша в началото и в края, 
която ще сдържа логото на марката/клиента и изречението “Създадено за…“ 

Материалите ще обвържат марката и нейния продукт с Деня на влюбените, ще го 
превърнат в неизменна част от празника и ще създадат емоционална връзка с 
потребителите. 

ЕСЕНЦИЯТА
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Примерни заглавия:

1. Къде да отпразнуваме Деня на влюбените, така че да го помним завинаги

2. Вечната дилема: какво да подаря на половинката си за празника на любовта

3. Самотни на св. Валентин? Не го мислете, а се поглезете

4. Влюбена съм и искам да ми личи

5. Ден за двама

и т.н.
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ЦЕНОВА ОФЕРТА

2 Съвместни материала с 5 500 клика/ 
прочитания 6 600лв.
2 Фейсбук поста по един за всеки
съвместен материал Бонус 2 000лв. 

Инстаграм стори (2 бр.) Бонус 2 000лв.
Брандинг на цялото тематично 
съдържание (50% ротация) 2625лв
Ко–брандиран sticky ad в цялата мрежа 
на Net Info водещи към тема на месеца 
като клиента присъства с лого   ( 420 000
imp. за периода) Бонус 3 400лв.

Брутен бюджет преди отстъпка 9225лв. 7400лв. 
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Така разработено предложение е примерно като допълнително, според
спецификата на продукта или цялостната комуникация предвидена за даден 

бранд, би могло да се развие, допълни или трансформира. 

Като примерен вариант предлагаме възможност с
1 съвместен материал, комбиниран с игра.
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ЦЕНОВА ОФЕРТА

1 Съвместен материал с 5 500 клика/ прочитания 3 300лв.

1 Фейсбук пост Бонус 1 000лв. 

Инстаграм стори Бонус 1 000лв.

Брандинг на цялото тематично съдържание (50% 
ротация) 2625лв 

Ко–брандиран sticky ad в цялата мрежа на Net Info 
водещи към тема на месеца като клиента 
присъства с лого   ( 420 000 imp. за периода) Бонус 3 400лв.
Игра: организиране на съвместна игра през статия 
с включена гарантирана дистрибуция и ко-
брандирана комуникация с Transition banner 5 500лв. 

Брутен бюджет преди отстъпка 11 425лв. 5 400лв. 
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