
odit.info/рекламна тарифа

Таргетирана реклама
Вид таргетиране Описание Завишение

По ден от 
седмицата

При избор на 3 или 
по-малко последователни 
дни от седмицата

25% върху базовия CPM 
на избраната позиция

Банер позиция Описание
Гарантирани 
импресии на ден

Цена на 1000 
импресии

Leaderboard 728 х 90 px   
до 25 KB

На първа страница 10 000 6 лв.

На вътрешни страници 67 000 4 лв.

На всички страници 77 000 5 лв.

Medium Rectangle  300 x 250 px 
до 30 KB

На първа страница 10 000 6 лв.

На вътрешни страници 5000 4 лв.

На всички страници 15 000 5 лв.

TVC flash banner 300 x 250 px
до 3 MB

На първа страница 10 000 8 лв.

На вътрешни страници 5000 6 лв.

На всички страници 15 000 7 лв.

Full Banner 468 x 60 px 
до 15 KB

На вътрешни страници
+ Дискусии 67 000 4 лв.

Banner 140 х 200 px 
до 10 KB

На първа страница 10 000 4 лв.

На вътрешни страници 67 000 2 лв.

На всички страници 77 000 3 лв.

Текстов линк 
до 60 cимвола

На първа страница 10 000 2 лв.

На вътрешни страници 67 000 1 лв.

На всички страници 77 000 1.5 лв.

Всички рекламни форми 
са по международните 
стандарти, одобрени от IAB
(Interactive Advertising 
Bureau).

Гарантираният брой 
импресии е за работни дни.
В почивните дни се 
гарантират 50% от 
импресиите за работни дни.

Цените не включват ДДС.

Цените на всички видове 
нестандартни рекламни 
форми са по договаряне
в зависимост от сложността. 

Всяка нестандартна 
рекламна форма се 
публикува на сайт на 
“Икономедиа” АД след 
проверка от техническо 
лице.
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За  обем*

 2001 - 4000 лв. 5%

 4001 - 6000 лв. 7%

 6001 - 8000 лв. 9%
 8001 - 10 000 лв. 11%
10 001 - 20 000 лв. 14%
20 001 - 30 000 лв. 16%
30 001 - 40 000 лв. 18%
40 001 - 50 000 лв. 20%
Над 50 001 лв.  22%

За публикация в няколко сайта

При 
едновременна 
публикация 
на реклама в

два сайта 2%

три сайта 3%

четири сайта 4%

над четири сайта 6%

*Отстъпкaтa се 
начислява на 
база натрупан 
обем само в 
сайта на odit.info

Отстъпки

Валидна от 
15 ноември 2007

Платени публикации

Цена за публикуване на платен материал за 1 ден – 60 лв.

Изисквания
Платеният материал се публикува на начална страница в невидима част в 
специално обособено каре “Платена публикация”.

Поставя се подзаглавие/надзаглавие в самия материал “Платена публикация”.

Под платения материал като автор се изписва фирмата, заявила 
публикацията.

Платената публикация може да включва до 2 (две) снимки и до 3 (три) 
активни линка.



Плащане

1. Договорените суми за реклама се заплащат не по-късно от 1 (един) 
работен ден преди старта на кампанията по проформа фактура, издадена 
от “Икономедиа” АД.
2. При неспазване на сроковете, “Икономедиа” АД си запазва правото да 
отложи рекламната кампания или по споразумение с рекламодателя да 
начислява стандартна компенсация в размер 0.5% от неизплатената сума 
за всеки ден закъснение.
3. Рекламодателят получава фактура по куриер не по-късно от 3 (три) 
работни дни след извършено плащане.

Банка: “Обединена българска банка” АД - ЦУ
Адрес: София 1040, ул. “Света София” 5
BIC: UBBSBGSF
IBAN: BG07UBBS80021046216718

Контакти:
Димитър Шопов
рекламен консултант
Тел.: 02 / 9376 359
Мобилен: 0888 / 344 599
e-mail: dimitarsh@economedia.bg
Бранш - небанкови финансови институции, ИТ & Софтуер

Светослава Карадаиева
рекламен консултант
Тел.: 02 / 9376 464
Мобилен: 0878 / 164 186
e-mail: svetoslavak@economedia.bg
Бранш – обяви за работа, обучение

Явор Йорданов
рекламен консултант
Тел.: 02 / 9376 219
Мобилен: 0878 / 577 057
e-mail: yavori@economedia.bg
Бранш – автомобили, недвижими имоти и строителство, битова техника

Теодора Праскова-Георгиева
директор реклама нови медии
Моб.: 0888 / 491 285
e-mail: teodorap@economedia.bg
Бранш – банки и телекомуникации

Факс: 02 / 9376 464
e-mail: onlinesales @ economedia.bg

odit.info/рекламна тарифаТехнически изисквания 

 Рекламните банери и бутони могат да бъдат статични или анимирани във файлови 
формати GIF, JPEG или FLASH.

 Рекламни банери, изработени в Macromedia Flash, трябва да бъдат във формат .SWF 
за Flash Player 7, 8 или 9.

 Всички Flash банери трябва да бъдат изпращани от клиента с .FLA файловете и 
всички използвани шрифтове.

 Банерите трябва да бъдат с вграден линк, който да се отваря в отделен прозорец.
 Рекламните банери се поставят след проверка от техническо лице на “Икономедиа” 
АД.

 Банери с автоматично излъчване на звук не се публикуват.

Статистика
 Всеки клиент получава потребителско име и парола за онлайн 
статистика на рекламната кампания в импресии и кликове.

 След изтичане на кампанията в рамките на 5 работни дни всеки 
клиент получава сертификат с реализиран брой импресии и 
кликове на предварително посочен e-mail.

 Изготвянето на сертификат на хартия се издава при искане от 
страна на клиента.

 За изготвянето на анализ към изтекла кампания на база 
статистиката се заплаща допълнително.

Изработка на рекламни форми/банери
Рекламна форма Срок за изпълнение Цена

GIF, JPEG банер 2 работни дни 50 лв.

FLASH банер 5 работни дни От 150 лв. 
в зависимост 
от сложността

Адаптация на банер 2 работни дни 50 лв.

Необходими материали: 
Запазени лого знаци, цветове, текст, шрифтове, изображения

Технически изисквания за видеобанер
 Видеобанерът  се състои от:

- .swf файл до 30 КB
- .fla файл и използвани шрифтове
- .flv файл до 3 МB - видеофайл на банера

 Задължително трябва да има бутони play, pause, stop и mute.
 Видеофайлът трябва да се зарежда и изпълнява само при изрично натискане

на бутон play от потребителя.
 .swf файлът се доставя от банерната система на “Икономедиа” АД.

- в него е вграден статично адресът към .flv видеофайла
- в него е вградена и връзка, която отчита кликовете върху банера

 .flv файлът може да се достави от сървър на рекламодателя или от сървър на 
“Икономедиа” АД.




