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Рекламно предложение на Столица.bg за 
медийно отразяване на информационна 

кампания за Избори за Европейски Парламент 
2019 г. 

 

 

 

Столица.bg ще отразява Избори за Европейски парламент 2019 в 
своя сайт, чрез рекламно отразяване на всички регистрирани 
партии за предстоящите европейски избори. 

 

 Повече от 200 000 активни потребители на месечна база, над 400 000 

месечни импресии и над 28 000 последователи във Facebook.  

 Столица.bg e най-големият изцяло регионален новинарски сайт за 

София, създаден за жители и гости на София-град; 

 Първият сайт с актуално разписание на градски транспорт, календар с 

всички събития в София; 

 Полезна справочна информация за София и забележителности в 

града, заведения, забавление и др.; 

 Ангажирана и социално отговорна градска аудитория; 

 Полезно и информативно съдържание; 

 Актуална информация, коментари и анализи; 

 Ясно таргетирано и контекстуално съдържание - новини, случващи се 

във всички 24 района на територията на Столична община; 

 

 

https://stolica.bg/
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Пакетното ни предложение за Избори за 
Европеис̆ки Парламент 2019 г включва: 

I. PR ПУБЛИКАЦИИ И ИНТЕРВЮТА 

ВАРИАНТ 1 - Публикуване на пакет от 2 (два) PR материалa и/или интервюта  

Цена на пакетното предложение: 860 лева (без ДДС)  

*БОНУС към пакетното предложение:  двата PR материала ще бъдат  включени 

на начална позиция за 24 часа на сайта плюс таргетирани страници. Публикуване 

на материалите във Facebook страницата на Столица.bg  

** Материалите остават завинаги в архива на сайта и се индексират при 

търсене през Google search.  

ВАРИАНТ 2 - Публикуване на пакет от 5 (пет) PR материалa и/или  интервюта  

Цена на пакетното предложение: 2 000 лева (без ДДС)  

*БОНУС към пакетното предложение:  петте PR материала ще бъдат  включени 

на начална позиция за 24 часа на сайта плюс таргетирани страници. Публикуване 

на материалите във Facebook страницата на Столица.bg  

** Материалите остават завинаги в архива на сайта и се индексират при 

търсене през Google search.  

ВАРИАНТ 3 - Публикуване на пакет от 10 (десет) PR материалa и/или  

интервюта  

Цена на пакетното предложение: 3 500 лева (без ДДС)  

*БОНУС към пакетното предложение:  десетте PR материала ще бъдат 

включени на начална позиция за 24 часа на сайта плюс таргетирани страници. 

Публикуване на материалите във Facebook страницата на Столица.bg  

** Материалите остават завинаги в архива на сайта и се индексират при 

търсене през Google search.  
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ВАРИАНТ 4 - Публикуване на пакет от 15 (петнадесет) PR материалa и/или  

интервюта  

Цена на пакетното предложение: 4 500 лева (без ДДС)  

*БОНУС към пакетното предложение:  петнадесетте PR материала ще бъдат 

включени на начална позиция за 24 часа на сайта плюс таргетирани страници. 

Публикуване на материалите във Facebook страницата на Столица.bg  

** Материалите остават завинаги в архива на сайта и се индексират при 

търсене през Google search.  

 

II. LIVESTREAMING РЕПОРТАЖИ И ОТРАЗЯВАНЕ СЪБИТИЕТО НА 

ЖИВО ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА СТОЛИЦА.BG  

ВАРИАНТ 1 - 1 брои ̆ livestreming-a с отразяване на място от журналист на 

Столица.bg – 900 лева без ДДС   

ВАРИАНТ 2 - 3 брои ̆ livestreming-a с отразяване на място от журналист на 

Столица.bg – 2 100 лева без ДДС   

ВАРИАНТ 3 - 6 брои ̆ livestreming-a с отразяване на място от журналист на 

Столица.bg – 3 900 лева без ДДС   

* БОНУС към видеото - монтаж на видеото след лайв стрийм и изпращане 
по желание на клиента 

** Публикуване на видеото във Facebook страницата на Столица.bg  

** Видео заснемане извън София, цената на ден за транспортни и 
командировъчни разходи е 150 лева без включено ДДС. 
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III. БАНЕР КАМПАНИЯ  

Участието с рекламния формат в комбинация с публикация в медията, 
вярваме ще доведе до търсения от вас резултат по време на цялата 
кампания.  

При избран от вас рекламен формат за кампанията, банерното представяне 
се ценообразува на базовите ни цени с 50 % оскъпяване на базови цени за 
политически кампании.  

ВАРИАНТ 1 - базова цена за банер кампания при 20% ротация на всички 

страници с позиция 300x250px – 1 200 лева без ДДС  

ВАРИАНТ 2 - базова цена за банер кампания при 30% ротация на всички 

страници с позиция 300x250px – 1 700 лева без ДДС  

ВАРИАНТ 3 - базова цена за банер кампания при 20% ротация на всички 

страници с позиция 300x600px – 1 400 лева без ДДС  

ВАРИАНТ 4 - базова цена за банер кампания при 30% ротация на всички 

страници с позиция 300x600px – 1 900 лева без ДДС  

* БОНУС 1 - банер кампанията в рамките на 7 дни – 10% бонус импресии  

* БОНУС 2- банер кампанията в рамките на 14 дни – 17% бонус импресии  

* БОНУС 3 -  банер кампанията в рамките на 30 дни – 25% бонус импресии 

**ОСПЪПЯВАНЕ за начални горни позиции: 

-  Банер 300x250px – 70 лв. без ДДС 
- Банер 300x600px – 120 лв без ДДС 

 


