
Възможности за мобилна реклама 
в сайтовете на Инвестор
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Защо реклама в  мобилен web?

Mobile Users Prefer 
Browsers over Apps
OCTOBER 27, 2010

For a variety of functions, 
users would rather browse...

еMarketer

Mobile Consumers See 
Value in Advertising
OCTOBER 11, 2010 

More than a third say mobile ads 
serve ‘important purpose’...

еMarketer

Интернет вече е 
третата най-използвана 
функционалност на 
мобилния телефон 
09.06.2010

Една пета от 
българите използват 
мобилен интернет
11.05.2010
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//m.dnes.bg

Месечни 

импресии
441 650 Потребители 

месечно
39 409

Във версията за мобилни телефони потребителят ще намери:

- Актуални новини - водещи новини от всички рубрики в сайта

- Времето - за големите градове за следващите 5 дни

- Хороскопи - ежедневен, седмичен и месечен хороскоп

- Кино програма - филмите по кината в големите градове

- ТВ програма - ТВ програма за деня за български и 
чуждестрани телевизии
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//m.investor.bg

Месечни 

импресии
60 485 Потребители 

месечно
23 813

Във версията за мобилни телефони потребителят ще намери:

- Актуални новини

- Данни за борсовата сесия на БФБ-София

- Информация за публичните компании и търговията с тях

- Достъп до собствените портфейли и обзори, създадени в 
Investor.bg

- Актуална информация за водещите международни пазари, 
цените на основните суровини и курсовете на основните валути

- фиксинг на БНБ и валутен калкулатор
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//m.gol.bg

Месечни 

импресии
73 481 Потребители 

месечно
12 320

Във версията за мобилни телефони потребителят ще намери:

- Актуални спортни новини - водещи новини от основните 
рубрики в сайта (Футбол България, Футбол Свят, Други 
спортове и Интересно)

- Резултати в реално време - за да следи футболните мачове 
в движение

- Календар с предстоящи спортни събития
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Мобилни рекламни формати

Статични (jpg/gif), 
анимирани (animated 
gif до 13 сек) и click-to-
action* банери**:

216x36 px (4.5 K)

300x50 px (7 K)

*Банерите могат да инциират 
потребителя да направи едно от 
следните действия:
- Да посети мобилната версия на 
сайта на рекламодателя
- Да кликне и да се обади на 
заложения номер
- Да кликне и да стартира писане на 
SMS
- Да кликне и да стратира писане на 
e-mail
- Да кликне, за да види локацията на 
магазините на рекламодателя

Мобилни промо сайтове:
VIVACOM Злато -
http://m.dnes.bg/mobile.php?vivacom_promo

*Всички мобилни банери съдържащи активен линк, тярбва да водят към страница оптимизирана за мобилни телефони
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Цени

Цените за мобилна реклама са на база седмичен абонамент и ротацията е 100%.
Минималният срок за кампания е една седмица.

Рекламен формат Dnes.bg Investor.bg Gol.bg Пакетна цена за 3-
те сайта

Статичен (jpg/gif) или анимиран 

банер (animated gif)
2000 лв. 700 лв. 500 лв. 3000 лв.

Изработка на промо сайт:

- начална страница 200 лв.

- всяка следваща страница 140 лв.

Отстъпки за по-дългосрочни заявки:
2 седмици – 10%
3 седмици – 20%
1 месец - 30%

Забележка: Всички посочени цени са без включен ДДС и подлежат на допълнителни 
обемни и агенционни отстъпки


