ТАРИФИ ЗА РЕКЛАМА В POPOTAM.BG
БАНЕРИ
НАЧАЛНА СТРАНИЦА

ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ – СЪБИТИЯ

ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ – СТАТИИ

ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ – БЮЛЕТИНИ И СТАТИИ

БАНЕР 4

БАНЕР 2

БАНЕР 1

БАНЕР 3

БАНЕР

РАЗМЕР

ГАРАНТИРАНИ ИМПРЕСИИ/МЕСЕЦ

ЦЕНА/МЕСЕЦ

БАНЕР 1

600 х 160 рх

6 000 бр.

40 лв.

БАНЕР 2

600 х 160 рх

6 000 бр.

40 лв.

БАНЕР 3

53 х 581 рх

11 000 бр.

60 лв.

БАНЕР 4

600 х 160 рх

16 000 бр.

80 лв.

* ПоПоТам приема готови банери, но може и ние да ги изработим безплатно при предоставяне на визуални
материали от Ваша страна.

ДРУГИ ФОРМИ НА РЕКЛАМА
ПЛАТЕНИ СТАТИИ
Съставяне/редактиране на статия с 4 пъти (веднъж седмично) линк във ФБ:
(статията остава на сайта постоянно, но рекламирането й във ФБ е само първия месец)

120 лв.

*Политиката на ПоПоТам не включва скрита реклама и платените статии ще бъдат отбелязвани като
такива. Визуалните материали се предоставят от клиента.

ФЕЙСБУК ПУБЛИКАЦИИ
Линк към ФБ страница или публикация на клиент в избран от него ден и час:

20 лв.

ПАКЕТНИ УСЛУГИ (МЕСЕЧНИ)
спестявате
ПАКЕТ START (банер 1/2 + 4 ФБ публикации)

80 лв. / месец

20 лв.

ПАКЕТ SILVER (банер 1/2 + платена статия)

140 лв./месец

20 лв.

ПАКЕТ GOLD (банер 3 + платена статия)

160 лв./месец

20 лв.

ПАКЕТ PLATINUM (банер 4 + платена статия + 4 ФБ публикации)

240 лв./месец

30 лв.

ПРОМОЦИИ
При договор за реклама за повече от 3 месеца ПоПоТам ще ви предостави 10% намаление от цената
на всеки следващ месец. За да се възползвате от промоцията, периодът за реклама трябва да бъде
заявен и заплатен наведнъж.

ВАЖНИ УСЛОВИЯ
Политиката на ПоПоТам не включва каквато и да е форма на скрита реклама.
ПоПоТам публикува събития за деца и бебета напълно безплатно, но приема реклама от организатори
на частни събития (рождени дни, партита, кръщенета и пр.), детски кътове и занимални, частни учебни
заведения, заведения за ОХ, магазини за детски артикули и др. бизнеси, свързани с предлагане на
стоки и услуги за деца.
Цените са за период и минимално гарантирани импресии, а не на бр. импресии, за улеснение на
нашите клиенти и по-лесно планиране на разходите им за реклама.
Рекламата в ПоПоТам се изпълнява чрез граждански договор със собственика на сайта, като всички
тежести (осигуровки и данъци и за двете страни) са включени в предлаганите цени.

popotam.bg

