СТОЛИЦА.BG

РЕКЛАМНА
ТАРИФА
За информационно
обслужване за
Парламентарни избори 2021

450 000+
ПОТРЕБИТЕЛИ МЕСЕЧНО

86 000+
FACEBOOK ПОСЛЕДОВАТЕЛИ

Рекламна тарифа на Столица.bg за Парламентарни избори 2021
450 000 потребители месечно четат Столица.bg.
Според Facebook Analytics страницата ни достига до над 1млн.потребители
месечно.
Публикации и интервюта (стандарт)
Услуга

Брой

Цена

Рекламна публикация /статия/

1 брой

750 лв.

Рекламни публикации /статии/

10 броя

5 000 лв.

Рекламни публикации /статии/

20 броя

8 000 лв.

Интервю с кандидат

1 брой

1000 лв.

Интервю с кандидат

10 броя

8000 лв.

Публикации+ и интервюта+ (максимална видимост)
Услуга

Брой

Цена

Рекламна публикация /статия/+
Максимална видимост*

1 брой

950 лв.

Рекламни публикации /статии/+
Максимална видимост*

10 броя

7 000 лв.

Рекламни публикации /статии/+
Максимална видимост*

20 броя

12 000 лв.

Интервю с кандидат+
Максимална видимост*

1 брой

1200 лв.

Интервю с кандидат+
Максимална видимост*

10 броя

9500 лв.

*Максимална видимост – Рекламната публикация /статия/ и/или интервю стои на начална страница 6 часа
и се публикува във Facebook пред аудитория от 86 000 потребители на страница достигаща над 1млн.
Потребители месечно според Facebook analytics.
**Материалите остават завинаги в архива на сайта
***Материалите се публикуват в подаден или одобрен от клиента вид до 3000 символа и 5 снимки в слайд
****Материалите се маркират с „*Политическа реклама“

Комбинирани пакети /Публикации и банер позициониране/
Публикации

Банер импресии

Цена

Рекламна публикация /статия/
1 брой

50 000

1500 лв.

Рекламна публикация /статия/
3 броя

100 000

3000 лв.

Рекламна публикация /статия/
5 броя

150 000

4000 лв.

Рекламна публикация /статия/
10 броя

250 000

6000 лв.

Рекламна публикация /статия/
20 броя

500 000

9000 лв.

Рекламна публикация /статия/
35 броя

1 000 000

16 000 лв.

Стандартни банер пакети
Позиция

Desktop

Mobile

Цена за пакет

Standard Banner Pack /100 000 импресии/

300×250

300×250

2400 лв.

Half-Page Banner Pack /100 000 импресии/

300×600

300×600

3000 лв.

Leaderboard Pack /100 000 импресии/

728×90

-

2400 лв.

Standard Banner Pack /200 000 импресии/

300×250

300×250

3600 лв.

Half-Page Banner Pack /200 000 импресии/

300×600

300×600

4500 лв.

Leaderboard Pack /200 000 импресии/

728×90

-

3600 лв.

*Стандартните банер формати се продават само в пакети.
**Банерите са с ротация на всички страници в сайта.
***Цените не включват изработка на банери.

Допълнителни възможности
Формат

Цена

Facebook или Instagram пост*

2 000 лв.

Публикуване във Viber канал*

400 лв.

Фотосесия

2 000 лв.

Излъчване на живо

2 500 лв.

Линкбилдинг**

200 лв.

Криейтив***

2 000 лв.

*Закупуват се само като добавка към пакет. Не могат да бъдат закупени самостоятелно.
**Цена за един брой хиперлинк в нова или съществуваща статия. Цената на включва публикацията.
***Услугата криейтив може да бъде използвана при разработката на материали или банери за насоки и
препоръки относно графично оформление и разположение на посланието на клиента.

Гарантирано достигната аудитория
Закупуват се само като добавка към пакет. Не могат да бъдат закупени самостоятелно.
Гарантирано достигната аудитория

Период за реализиране

Цена

5 000

10 поредни дни

1 500лв.

10 000

10 поредни дни

3 000 лв.

15 000

15 поредни дни

4 000 лв.

20 000

15 поредни дни

5 000 лв.

30 000

20 поредни дни

7 000 лв.

*Цена за услугата с включен бюджет за реклама в социалните мрежи.
**Гарантирано достигнатата аудитория се изчислява на база анализ за конкретен пост във Facebook.

Всички цени са без ДДС
Всички материали се изпращат 72 часа преди желания срок за публикуване
При заявен друг брой публикации и импресии различни от пакетите, се изготвя оферта

Столица.bg и „УЕБ ГРУП
разяснителната кампания.

БЪЛГАРИЯ“

ЕООД

провежда

информационно-

Общи условия:
Предизборната кампания се открива 30 дни преди изборния ден и приключва в 24:00 ч. на 03 март 2021 г.
Крайните срокове за предоставяне на медия-план, носители с клипове и други необходими материали са
както следва:
•
Сключен Договор между „УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и съответната партия, коалиция от партии или
представляващата я агенция
•
Удостоверение от ЦИК за регистрация на съответната партия, коалиция от партии или инициативен
комитет;
•
Възлагателно писмо, когато договорът се сключва с агенция, представляваща съответната партия или
коалиция от партии;
•
Нотариално заверено пълномощно, удостоверяващо представителната власт на лицето, подписало
възлагателното писмо.
„УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД обявява на интернет страницата на Столица.bg - https://stolica.bg и по-конкретно
на https://stolica.bg/reklama/izbori2021 информация за цени, договорите, сключени с всички регистрирани в
ЦИК за участие в информационно разяснителната кампания партии и коалиции от партии, съгласно
изискванията на чл. 180, ал. 2 от ИК.
Основни законови изисквания относно информационно-разяснителната кампания:
•
Всеки материал трябва да съдържа недвусмислено и разбираемо послание, че купуването и
продаването на гласове е престъпление;
•
Във всеки материал трябва да бъде отбелязано от чие име се издава, т.е във видеоматериала следва
да се посочва името на Възложителя (конкретната партия или коалиция от партии);
•
Закупуването на рекламно поле става при еднакви условия и цени (тарифа) спрямо всички
регистрирани за участие в информационно-разяснителната кампания партии, коалиции от партии и
инициативни комитети;
•
В материали не може да се използват химна, герба и знамето на Република България или на чужда
държава, както и религиозни знаци или изображения;
•

Материалите не може да съдържат дискриминация, основана на расов, етнически или друг признак;

•

Всеки материал трябва да бъде в съответствие със законите на Република България;

•

Информационно-разяснителната кампания се води на български език;

•
Забранява се използването на материали, които застрашават живота и здравето на гражданите,
частната, общинската и държавната собственост, както и на материали, които накърняват добрите нрави,
честта и доброто име на кандидатите. По отношение на излъчването на видео материали ще се прилагат
Общите условия за реализиране на търговски съобщения (реклама, спонсорство и други рекламни форми)
от „УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ” ЕООД доколкото те не противоречат на настоящите Условия и императивните
разпоредби на българското законодателство.

Свържете се с нас
За повече информация и въпроси:
reklama@stolica.bg
0877 118 111; 0878 18 81 97
гр. София, ул. Георги С. Раковски 99, ет. 13

