
За сайта
ODIT.info е онлайн каталог съдържащ закони, подзаконови нормативни актове и 
практически съвети в областта на счетоводството и счетоводното отчитане на 
дейностите, данъчното облагане и данъчната практика в РБългария. Нашата цел 
е да поддържаме максимално пълна и актуална база от нормативи касаещи 
практиката в изброените области, както и подробни инструкции за практическото 
им прилагане.

Банер позиция Описание Гарантиран
и импресии 
на ден

Цена на 1000 
импресии

Leaderboard 
728 х 90 px 
до 25 KB

На първа страница 9000 6 лв.

На вътрешни страници 63000 4 лв.
На всички страници 72000 5 лв.

Medium Rectangle 
300 x 250 px 
до 30 KB

На първа страница 9000 5 лв.
На вътрешни страници 4000 3 лв.

На всички страници 13000 4 лв.
Full banner
468 x 60 px
до 15 KB

В дискусии 48000 3 лв.

Banner
140 x 200 px

На първа страница 9000 4 лв.
На вътрешни страници 63000 2 лв.

На всички страници 72000 3 лв.
Текстов линк
до 60 символа На всички страници 72000 1,5 лв.

• Гарантираният брой импресии е за работни дни. 

В почивните дни се гарантират 50% от импресиите за работни дни.

• Цените не включват ДДС.

Рекламна тарифа
             Валидна от 1 Септември 2007

  
Изработка на рекламни форми/банери

Рекламна форма Срок за изпълнение Цена
GIF, JPEG банер 2 работни дни 45 лв.
FLASH банер 5 работни дни От 150 лв. в зависимост от 

сложността

Таргетирана реклама
Вид таргетиране Описание Завишение
По ден от 
седмицата

При избор на 3 или по-
малко дни от седмицата 

25% върху базовия CPM 
на избраната позиция

Отстъпки
За обем*
От 2 000 до 4 000 лв……………………………….......………………………………5%
От 4 001 до 6 000 лв………………………………….........……………………..……7%
От 6 001 до 8 000 лв………………………………………..........……………………9%
От 8 001 до 10 000 лв……………………………………………........…………..…11%
От 10 001 до 20 000 лв………………………………………………….....……...…14%
От 20 001 до 30 000 лв……………………………………………………......……..16%
От 30 001 до 40 000 лв…………………………………………………………....…18%
От 40 001 до 50 000 лв…………………………………………………....…….......20%
Над 50 001 лв…………………………………………………….………...…........…22%

*Отстъпките се начисляват на база натрупан обем само в сайта на Одит.инфо.

За публикация в няколко сайта
При едновременна публикация на реклама в два или повече сайта на 
ИКОНОМЕДИА АД - допълнителна отстъпка за клиент до 6%.

За рекламна агенция
Агенционна отстъпка – 15%
При едновременна публикация на реклама в два или повече сайта на 
ИКОНОМЕДИА АД - допълнителна отстъпка до 3%.



 
 Банер позиции на първа и вътрешни страници Банер позиции в Дискусии
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         Валидна от 1 Септември 2007

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

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.

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

IBAN (ДДС сметка): BG06UBBS80029049933213

Контакти:
Теодора Праскова-Георгиева
Директор реклама Нови медии
Моб.: 0888 / 491 285
e-mail: teodorap@economedia.bg
Бранш – Банки и Телекомуникации

Димитър Шопов
Експерт Интернет реклама
Тел.: 02 / 9376  359
Мобилен: 0888 / 344 599
e-mail: dimitarsh@economedia.bg
Бранш -  Небанкови финансови институции, ИТ & Софтуер

Светослава Карадаиева
Експерт Интернет реклама
Тел.: 02 / 9376  464
Мобилен: 0878 / 164 186
e-mail: svetoslavak@economedia.bg 
Бранш – Обяви за работа, Обучение, Туризъм, Lifestyle

Явор Йорданов
Експерт Интернет реклама
Тел.: 02 / 9376  219
e-mail: yavori@economedia.bg
Бранш – Автомобили, Недвижими имоти и строителство

Факс: 02 / 9376 464
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