Тарифа за реклама във www.fashion.bg
В сила от 01.09.2014 г.
I. Представяне
Българският портал за мода Fashion.bg отразява всичко ново и актуално от българската и
световната мода.
Нашата цел е да помагаме на българските производители и модни дизайнери да се развиват и да
заемат своето място на световната модна сцена.
В нашата директория има регистрирани над 4000 фирми – дизайнери, модни къщи, производители
със собствени търговски марки и на ишлеме, търговци и дистрибутори, модели и модни агенции,
фотографи, салони за красота, модни списания, браншови съюзи и други организации.
Винаги сме първи в отразяването на най-големите Български модни събития. Сайтът предлага
още модни новини и статии за мода и красота, бизнес оферти, представяне на модни колекции,
видео, снимки и биографии на модели и известни личности, речник в помощ на модната
индустрия, форум.
Българският портал за мода стартира през 1999 година и за своето 15 годишно съществуване се
утвърди като любимо място за сериозната онлайн аудитория у нас. Fashion.bg е регистрирана
търговска марка на ФАШЪН.БГ ЕООД.
II. Аудитория
Сайтът има средно 5000 уникални посетители на ден, сред които управители на фирми, модни
дизайнери и други специалисти от модния бранш, журналисти, абитуриенти, младоженци,
фотомодели, фотографи, потребители с интереси в областта на модата.
III. Форми и цени за реклама
1. Банери
Fashion.bg предлага множество рекламни банери, които са подходящи за реклама на марки, стоки
и услуги от сферата на модата и лайфстайла, както и за всякакъв вид потребителски стоки и
услуги.
Размер на банерите – до 40 КВ (до 80 КВ за банерите с размер 300х250 пиксела).
Позиция

Формат в
пиксели

Цена за 1 000
импресии

Цена за месец

1

300x100

N/A

300 лв.

2
3
4

149x94

N/A

250 лв.
250 лв.
250 лв.

5
6

300х250

10 лв.
8 лв.

N/A

Дневен брой
импресии

20 000

* Посочените цени са без ДДС
** Дневен брой импресии важи през работните дни, за почивните дни 70% по-малко
*** Предлагаме отстъпки за обем и за агенции. Свържете се с нас, за да уточним детайлите ако
желаете повече от 100 000 импресии или реклама за повече от 2 месеца.

2. Платени публикации
2.1. ПР новини и статии без линк към сайт – 100 лв. без ДДС
ПР новини и статии с линк към сайт – 150 лв. без ДДС
* При публикуване на серия материали – цени по договаряне.
ПР новините и статиите съдържат текст, предоставен от клиента и до 15 броя снимки, данни за
контакти. Възможност за поставяне на линк към сайт. Публикуват се на първа страница за срок от
1 седмица в раздел Акценти, след това се преместват в съответната рубрика в Новини или Мода и
красота и остават там за постоянно.

2.2.

Представяне в раздел Абитуриенти abiturienti.fashion.bg – 200 лв. без
ДДС за 1 година

До 20 снимки, лого и информация за контакти, възможно е да се добави и кратък текст.
2.3.

Представяне в раздел Сватба svatba.fashion.bg – 200 лв. без ДДС за 1
година

До 20 снимки, лого и информация за контакти, възможно е да се добави и кратък текст.
* При представяне в двата раздела – 50% отстъпка за втория раздел.
2.4.

Представяне в раздели Дамска мода, Мъжка мода или Детска мода – 80
лв. без ДДС за 6 месеца

До 20 снимки, лого и информация за контакти, възможно е да се добави и кратък текст.

3. Реклама в директорията www.fashion.bg/dir/
3.1. Добавяне на лого до записа за фирмата с размер 160х80 пиксела – 30 лв. без
ДДС / година
3.2. ВИП линк
Позициониране на записа за фирмата в челните резултати в два раздела, в които е регистрирана.
ВИП линковете се отбелязват с надписа (VIP), при повече такива линкове в един раздел,
позиционирането е произволно при всяко презареждане на страницата.
При заплащане на месец цената е 15 лв. без ДДС. Цена за 1 година на ВИП линк в два раздела 150 лв. без ДДС (т.е. два месеца безплатно)
4. Организиране на конкурси и игри – по договаряне
5. Изработване на банери – по договаряне
IV. Общи условия
При реклама с банер ще получите потребителско име и парола за статистика на импресиите и
кликванията върху банера.
При ползване на няколко форми на реклама в сайта или реклама и в другите сайтове на
ФАШЪН.БГ се ползва отстъпка.
Заплащане – 100% авансово
V. Във Fashion.bg са рекламирали:
Mango, Галинел, Virginia Atelier, Маркам фешън, Ния и Дорадо, Аристон С, Mon Amour, Romantika
fashion, Odeta, Simon, Julia Kontogruni, Астела, Daphne, Diacheli, Delfina, Etere, DIZI, чорапогащи
Primavera, ризи Juliano Classic, Нов Стил, Виктория уникат, Ния стил, Sleazy studio, Шейкър АДВ,
Extend, Primatex, Valenta travel, Ixtys, Деколейт, Геяна, IvMan, Tani fashion, Савана, Нина Тодорова,
Toane Atelier, магазини Светла, Ли Кол, модна агенция Fresh Fashion, Leocrema, бански костюми
ALOHA MARE и други
Готови сме да обсъдим и други форми на реклама и партньорство и се надяваме на едно
ползотворно сътрудничество !

