
www.BGLov.com

Тарифа за реклама
В сила от 01.07.2012

І. Представяне 
BGLov.com е водещ български сайт, насочен към хората, интересуващи се от
лов, ловни оръжия, аксесоари и ловджийски кучета. Сайтът е с предимно мъжка аудитория.

Създаден е през 2007 година. Има силен форум и много лоялна аудитория с общ месечен обем
над 120 000 посетителя.

ІІ. Форми и цени

1. Банери

Позиция Формат Цена за седмица за 50%
Цена за месец
За 50%

Банер 1, всички страници 728x90 400 лв. 1 200 лв.

Банер 2, всички страници 300x250 350 лв. 1 000 лв.

Банер 3, всички страници 300x250 300 лв. 900 лв.

Банер 4, всички страници 300x250 250 лв. 700 лв.

Банер 5, всички страници 468x60 250 лв. 700 лв.

Банер 6, всички страници 468x60 200 лв. 600 лв.

Банер 7, форум 728x90 250 лв. 700 лв.

Банер 8, форум 728x90 150 лв. 400 лв.

Файлови размери за банерите: - до 40 kB.

Допълнителни възможности:
- банер без линк – оскъпяване: 50%
- звук в банера – оскъпяване: 100%
- звук в банера при on-mouse-over – оскъпяване: 50%
- часово ограничаване излъчванията на банера – оскъпяване: 50%
- expаndable (разширяващ се) банер – оскъпяване: 70%
- floating (плаващ) банер – оскъпяване: 100%

Всички оскъпявания се начисляват върху брутната базова цена и се сумират.

2. Платени публикации

2.1. Статия
Публикуване едно съобщение до 2000 символа и с до 3 снимки, с възможност за добавяне 1 линк 
към външен уеб сайт. Текстовият и снимков материал се предоставят от Рекламодателя. Тяхната 
достоверност е отговорност на Рекламодателя.

Публикува се в адекватна за темата рубрика по избор на Рекламодателя. Заглавието на 
материала е на начална страница за период от 3 дни, след което се премества за постоянно, на 
вътрешни за конкретната рубрика.
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Дължина на заглавието - до 60 символа. 

При присъствие на бренд в заглавието, бренд или лого в снимката на начална страница, се 
начислява оскъпяване 50% върху цената.

Цена: 300 лв.

3. Мултимедийно съдържание

3.1. Фото-галерия
Публикуване до 8 снимки във Фото-галерия. Към всяка снимка може да бъде добавен текстов 
коментар до 400 символа. Текстовият и снимков материал се предоставят от Рекламодателя. 
Тяхната достоверност е отговорност на Рекламодателя.
Заглавието на материала и малка снимка са на начална страница за период от 
1 седмица, след което се премества за постоянно на вътрешни за галерията.
Дължина на заглавието - до 60 символа. 
При присъствие на бренд в заглавието, бренд или лого в снимката на начална страница се 
начислява оскъпяване 50% върху цената.

Цена: 350 лв.

3.2. Видео
Публикуване едно съобщение до 400 символа и видео материал с продължителност до 5 минути, с 
обем до 20MB и файлов формат .AVI в секция Видео. Текстовият и видео материал се 
предоставят от Рекламодателя. Тяхната достоверност е отговорност на Рекламодателя.
Заглавието на материала и малка снимка са на начална страница за период 
от 1 седмица, след което за постоянно се премества на вътрешни за секцията.
Дължина на заглавието - до 60 символа. 
При присъствие на бренд в заглавието, бренд или лого в снимката на начална страница се 
начислява оскъпяване 50% върху цената.

Цена: 400 лв.

3.3. Комбинация
Комбинирано публикуване на материал тип статия и снимки във Фото-галерия (или видео-клип в 
секция Видео), с линк между тях.

Цена: 550 лв.

4. Онлайн анкети и игри

4.1. Анкети
Провеждане на онлайн анкета – с подаден въпрос от Рекламодателя. Организация на софтуера, 
провеждане и предаване в суров вид на резултатите ( xls файл). Анкетата се помества в рамките 
на стандартната анкета на сайта - 1 въпрос с 5 затворени отговора и радио бутон за един избор. 
Анкетата е анонимна.

Цена: 150 лв. / седмица

4.2. Конкурси
Провеждане на онлайн конкурс, тип анкета или игра в специално създадена за целта страница 
(Конкурсът е достъпен от всички страници на сайта и от форума).  Въпросите за анкетата се 
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подават от Рекламодателя, до 10 въпроса, със събиране на маркетингова информация (пол, 
възраст, местоживеене). Предоставяне на награден фонд от страна на Рекламодателя.       
Рекламодателят поема и разходите по изпращане на наградите.
Организация на софтуера, провеждане и предаване в суров вид на резултатите 
(xls файл).

Цена за 2 седмици: 500 лв.
Цена за 1 месец: 850 лв.

5. Текстови линк
Поставяне на текстови линк към сайт или страница – до 20 символа. Поставя се на начална 
страница.
Дължина на текста до 20 символа.

Цена: 200 лв. / месец

6. Брандинг – Wallpaper:
Интегриране лого, цветове и рекламно послание на Рекламодателя в полетата отстрани на сайта 
и над Header, с възможност за вграждане на линк в брандинг елементите:

Позиция 1 седмица 2 седмици 1 месец

Начална страница 700 лв. 1 200 лв. 2 000 лв.

Всички страници 550 лв. 900 лв. 1 500 лв.

В избрана секция 700 лв. 1 200 лв. 2 000 лв.

7. Реклама във форума на BGLov.com - http://www.bglov.com/forum:

7.1. Създаване тема във форума:
Форумът на BGLov.com, предоставя възможност за допълнително популяризиране на рекламни 
послания, чрез създаване на конкретни теми по заявка на Рекламодател:

Темите могат да бъдат отворени, с възможност за коментари от страна на посетителите и 
затворени – с основно информационен характер. По избор на Рекламодателя.

Захранването на темата с информация е ангажимент на Рекламодателя, както и отговорността за 
достоверността и авторството на съдържанието.

7.1.1. Тема обслужвана от Рекламодателя:
Рекламодателят има ангажимент и получава възможност сам да публикува и редактира 
информацията в темата, както и при отворени теми да заличава неподходящи коментари.

Цена за 1 месец,  за свободна тема: 100 лв.
Цена за 1 месец, за ВИП (закотвена) тема:  200 лв.

(ВИП (закотвената) тема е позиционирана сред началните теми на съответната секция за целия 
договорен период)

7.1.2. Тема обслужвана от администратора на сайта:
Администраторът на сайта публикува информацията и редактира съдържанието в темата на база 
подадени от Рекламодателя материали в предварително уточнени формати.

Цена за 1 месец,  за свободна тема: 250 лв.
Цена за 1 месец, за ВИП (закотвена) тема:  350 лв.
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ІІІ. Общи условия

Възможна е интеграцията на няколко формата, както и осъществяването на различни други 
маркетингови средства онлайн.
При заявка за реклама ще получите подробен медиа план, както и след края - отчет за хода на 
кампанията. 

Предоставят се отстъпки за обем, както и за рекламни агенции.

Оскъпявания:

- Политическа реклама: 30%
- Реклама на еротични услуги: 30%
- Всички посочени цени са в лева, без включен ДДС. 

По желание на Рекламодателя изработката на банери и други форми се поема от 
Ей Би Си Дизайн енд Комюникейшън, по отделно договаряне.

Цени за изработка на банери:
Изработка анимиран флаш банер: 130 лв.
Изработка комплект (3 размера по избор на клиента) банер с един криейтив: 250 лв.
Изработка .gif банер: 60 лв.
Изработка на HTML, Floating, Expandable или мултимедиен банер – по договаряне.

Заявяването на позициите става до три дни преди старта на кампанията.
Заплащане – 100% авансово за суми до 3000 лв. и 50% авансово и 50% доплащане при суми над 
3000 лв.

Заявките за реклама с нетърговско (политическо и религиозно) съдържание подлежат на 
одобрение и могат да бъдат отказани в случай, че нарушават законодателни норми или 
административни предписания. 
Не се допускат реклами нарушаващи етичен кодекс или с друго неморално съдържание.
Всички онлайн формати на сайта следват утвърдените IAB стандарти.

ІV. Кой е рекламирал до сега на Bglov.com

До момента на Bglov.com са рекламирали: Ловни дрехи и аксесоари HILMAN, Armada Pontica – 
вносител на ловни оръжия, Ловен магазин САФАРИ, Храни за животни ПУРИНА, ПОРШЕ БГ, СИС 
Кредит, КАПРИКОРН, Братя Чичеклиеви - Търговско обзавеждане.
Международен Панаир Пловдив, Интер Експо Център, списание Български ловецъ, списание ЛОВ 
и КУЧЕ, Издателска къща НАСЛУКА, НАЦИОНАЛНО ЛОВНО-РИБАРСКО СДРУЖЕНИЕ - Съюз на 
ловците и риболовците в България и много други.

Надяваме се нашите условия удовлетворяват Вашите изисквания!
Ще се радваме да работим заедно за успеха Ви в Интернет!

Вярваме, че сътрудничеството ни ще е ползотворно!

За контакти: 

Петър Енчев
penchev@abcbg.com

(02) 954 32 99

ABC Design & Communication
www.abcbg.com
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V. Позиции

1. Първа страница
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2. Вътрешни страници – статия
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3. Форум
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За контакт:

Петър Енчев
Penchev@abcbg.com

(02) 954 32 99

София 1463
ул. Никола Славков 41

ABC Design & Communication
www.abcbg.com

8

www.bglov.com                                                                                                                                                                             


