www.slava.bg

Представяне на сайта www.slava.bg
Сайтът на едноименното седмично списание “Слава” е лайфстайл сайт и
едновременно е единственият светски всекидневник в България. Ежедневно сайта
се обогатява с десетки новини от света на известните, киното, модата, музиката,
науката, новите технологии, включително и полезна шопинг информация.
Платформа на сайта:
Целта на www.slava.bg е бързо и качествено да отразява събитията от България и
света, като информацията е структурирана спрямо тематиката в отделни панели,
което улеснява потребителите:
НОВИНИ: горещи, любопитни вести от България и целия свят – винаги първо в
www.slava.bg;
ФОТО: снимки от светски и модни събития на нашумели звезди;
ВИДЕО: забавни интервюта с български и световни звезди, ВИП места, сензации;
КРАСОТА: необходима информация, за да изглеждате добре;
ШОПИНГ: това е мястото, където може да видите с подробности най-новите
колекции на известни марки – дрехи, обувки, чанти, аксесоари и други,
придружени с подробно описание за цветовете, размерите, цените, на които се
предлагат;
ХОРОСКОП: специалната секция се подготвя от най-добрата астроложка в
България – Оксана Хорват-Станчева.
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Публика: Към март 2016 година уникалната месечна аудитория на сайта
надхвърля 200 000 души с над 1 00 000 импресии (отворени страници) месечно.
Сайтът е сред десетте най-посещавани в България, едновременно с това
най-четеният светски сайт в страната по данни на Nielsen.
ПОЛ:
Мъже - 46%
Жени - 54%

МЕСТОЖИВЕЕНЕ:
Големи градове - 65%
Малки градове - 32%
Други - 3%

ВЪЗРАСТ:
под 20 год. - 19%
20-40 год. - 58%
над 40 год. - 23%

www.slava.bg

банер

Рекламна тарифа

728x90

300x250
В сила от 05.01.2016
Актуална версия:
http://slava.bg/advertising

Позиция

Гарантиран брой
импресии дневно

CPM Цена за 1000 импресии

728х90, 40КВ

Всички страници

55 000

7 лв.

300х250, 40КВ

Всички страници

55 000

8 лв.
Всички цени са в ЛЕВА, без вкл. ДДС

- В почивните дни гарантираните IMP са 70% от посочените за работни дни
- Минимален срок за публикуване на реклама: 5 последователни дни
- Оскъпяване за expandable и in-stream banner: 50%
- Оскъпяване за over-the-page banner: 100%

Отстъпки
от 1 000.....................................до 2 000 лв...................................................... 7%
от 2 000.....................................до 3 000 лв....................................................10%
от 3 000.....................................до 5 000 лв....................................................15%
от 5 000.....................................до 7 000 лв....................................................20%
от 7 000.....................................до 10 000 лв..................................................25%
от 10 000....................................до 15 000 лв..................................................30%
Над 15 000 лв......................................................................................................35%
Всички отстъпки се изчисляват върху брутният обем, с натрупване за календарната
година.
При достигане на съответната степен в скалата, рекламодателят, краен клиент или
агенция, получава съответната отстъпка.
При сключване на годишен договор, гарантиращ брутен обем за календарната
година, отстъпката се използва авансово.

