УСЛОВИЯ ЗА РЕКЛАМА ЧРЕЗ БАНЕР ПОЗИЦИИ НА САЙТА
CAMPING.BG
Българският къмпинг и караванинг портал - Camping.bg е мултиезичен уеб сайт, предоставящ
информация за къмпинг туризма в България и по света. Той е създаден през 2009 г., като оттогава
работи активно за популяризиране на къмпингуването у нас и в Европа.
Camping.bg предоставя възможност на заинтересованите рекламодатели да промотират своите
стоки и услуги чрез банери на следните позиции в сайта:

Описание на банера

Очакван брой
средномесечни показвания
на страници
(1.06. – 30.09 2020 г.)

Цена/мес. при 100%
ротация (без ДДС)

103 000

620 лв.

103 000

620 лв.

15 300

30 лв.

43 500

250 лв.

Банер Leaderboard
—728 х 90 пиксела
– видим на всички страници в сайта в
десктоп и мобилна версия
- видим на всички страници във
всички езикови версии на сайта
Банер Footer
– 728 x 90 пиксела
– видим на всички страници в сайта в
мобилна и десктоп версия
- видим на всички страници във
всички езикови версии на сайта
Банер „Новини на начална страница”
- 728 х 90 пиксела
– позициониран на начална страница,
в поле „Новини”, само в десктоп
версия
Банер „Къмпинг Вътрешна страница“

Видим в поле „Други къмпинги в
района при преглеждане на къмпинг
- видим в мобилна и десктоп версия
във всички езикови версии на сайта
Банери „Новини” и „Съвет“
– 300 х 250 пиксела
– видими на страница „Новини” и
„Съвети“

3 300

20 лв.

20 900

105 лв.

8 200

40 лв.

2 500

12 лв.

- дясна колона на десктоп версия,
дъно на страница в мобилна версия
Банер „Новина”
– 300 х 250 пиксела
– видим на преглед на новина.
Банер „Съвет”
– 300 х 250 пиксела
– видим на преглед на съвет.
Банер „Пътеводител”
– 300 х 250 пиксела
– видим при разглеждане на статии
от раздел Пътеводител.

Всички посочени цени са без ДДС и са валидни за 2020 г.

