
УСЛОВИЯ ЗА РЕКЛАМА В БРАТ-BG

Брат-BG (www.brat-bg.com)  е  двуезична  електронна  медия,   създадена  с
финансовата подкрепа на Европейския съюз. Сайтът има версии на български и на руски
език  и  е  насочен  както  към  българските,  така  и  към рускоговорящите  потребители  –
туристи и жители на Русия и ОНД или дългосрочно пребиваващи в България. 

Брат-BG е медия от ново поколение, която съчетава опознавателната функция на
туристическите  сайтове  и  новинарския  характер  на  съвременните  интернет  портали.
Структурата на сайта е съобразена с най-популярните мобилни устройства и използвани
уеб браузъри. 

Брат-BG има таргетирана аудитория от българо- и рускоговорящи потребители,
обединени от желанието да се докоснат до нови дестинации и култури. Нашите читатели
надхвърлят  400 000 души и  се  интересуват от  пътешествия,  исторически и  природни
забележителности,  възможности  за  пълноценен  отдих  и  забавления.  Над  40%  от
посетителите на сайта са негови абонати, над 60% от читателите ни са на възраст до 35
години, над 52% следят новините в интернет изданието през мобилните си телефони. 

Брат-BG предоставя възможности за реклама и  PR  публикации в българската и
руската версия на сайта – заедно или самостоятелно във всяка от тях. 

Позиции и цени за реклама в Брат-BG.com:

http://brat-bg.com/ru/).%D0%90%D1%83
http://www.brat-bg.com/


Банер реклама:

Header  -  позицията присъства в двете езикови версии на всички страници,
рубрики и подрубрики

Срок: 1 месец. Цена: 1000 лв. 

Други позиции - в двете езикови версии на сайта   - срок 1 месец (по избор в една  
от рубриките на   brat-bg.com  )  :  

Middle Top - 300 лв.
Right Top - 250 лв.
Body Bottom - 200 лв.
Left Bottom - 80 лв.
Middle Bottom 1 - 150 лв.
Middle Bottom 2 - 150 лв.
Right Bottom  - 80 лв. 

За публикация само в една от езиковите версии на сайта -30%;
За публикация в рубрика „Новини“ +20%;
За  публикация  във  всички  рубрики  на  всички  страници,  без  Първа  (заглавна)

страница +50%;
За  публикация  във  всички  рубрики  на  всички  страници,  включително  Първа

(заглавна) страница +100%.

Забележки:

Позициите в Лявата колона (Left) и Дясната колона (Right) биха могли да имат
променлива височина, но в умерени граници. 

Позицията Middle bottom е разделена на 2 карета, като при нужда те могат да
се обединят.

Посочените размери в пиксели важат при отварянето на сайта на монитор с
резолюция по-голяма  от  1280  px.  В  останалите  случаи  рекламните  карета  ще  се
мащабират пропорционално на широчината на страницата. 

PR   публикации:  

Журналистически  материал,  изготвен  по  подадени  от  Вас  информация  и
снимки, с обем на текста до 2500 знака (по избор в една от рубриките на brat-bg.com:
„Новини“,  „Непознатата  България“,  „Маршрути“,  „Български феномени“,  „Отдих  +“,
„Ваканционни имоти“/„Второй дом в BG”).  

http://brat-bg.com/bg/interesting/bg-incognita/on-sea/resorts/1313-mnogolikata-ravda-
kokteil-ot-vazmozhnosti-v-kluba-na-slancheviya-izgrev  

http://brat-bg.com/bg/interesting/bg-incognita/on-sea/resorts/1219-fantasy-apartments-
zelena-morska-pochivka-s-katerichki-i-taralezhi  

http://brat-bg.com/bg/interesting/bg-incognita/on-mountain/ski-resorts/1323-v-bansko-

http://brat-bg.com/bg/interesting/bg-incognita/on-mountain/ski-resorts/1323-v-bansko-na-planina-s-morski-privkus
http://brat-bg.com/bg/interesting/bg-incognita/on-sea/resorts/1219-fantasy-apartments-zelena-morska-pochivka-s-katerichki-i-taralezhi
http://brat-bg.com/bg/interesting/bg-incognita/on-sea/resorts/1219-fantasy-apartments-zelena-morska-pochivka-s-katerichki-i-taralezhi
http://brat-bg.com/bg/interesting/bg-incognita/on-sea/resorts/1313-mnogolikata-ravda-kokteil-ot-vazmozhnosti-v-kluba-na-slancheviya-izgrev
http://brat-bg.com/bg/interesting/bg-incognita/on-sea/resorts/1313-mnogolikata-ravda-kokteil-ot-vazmozhnosti-v-kluba-na-slancheviya-izgrev
http://brat-bg.com/ru/news/bulgaria/904-bolgaria-uproshtaet-bidachu-viz-dlya-rossian
http://brat-bg.com/ru/news/bulgaria/904-bolgaria-uproshtaet-bidachu-viz-dlya-rossian


na-planina-s-morski-privkus  
http://brat-bg.com/bg/interesting/bg-incognita/tipical-balkan/country-tours/963-poroda-

rodovo-imenie-evoliuciqta-na-ekoturizma 

Срок: Няма. Цена: само в българската версия на сайта – 150 лв.; само в руската
версия на сайта – 170 лв.; в двете езикови версии на сайта - 200 лв. 

Публикация на информационен материал по подаден готов журналистически
текст и снимки в рубрика „Новини“ (до 1500 знака)

Срок: Няма.  Цена: 50  лв.  -  за  публикация на  езика,  на  който  е  подадена
информацията; 80 лв. - за публикация в двете езикови версии на сайта.

Забележка: Материалът ще бъде тиражиран  в  страницата на  Брат-BG във
Фейсбук  (над  6000  фенове)  и  над  10  фейсбук  групи  на  българо-  и  рускоговорящи
потребители на територията на България, Русия и Европа.

Визитка:

Презентация на Вашия обект,  стоките и услугите,  които предлагате със  снимка,
кратка информация, локация, координати за връзка (общ обем на текста - до 100 знака) и
линк, препращащ към сайт или фейсбук страница, посочени от Вас.

Срок: 1 месец. Цена: Само в българската версия на сайта – 30 лв.; само в руската
версия на сайта – 40 лв.; в двете езикови версии на сайта - 50 лв. 

Забележка: Цената е за публикация в една от рубриките на сайта. Ако желаете

http://brat-bg.com/bg/interesting/bg-incognita/tipical-balkan/country-tours/963-poroda-rodovo-imenie-evoliuciqta-na-ekoturizma
http://brat-bg.com/bg/interesting/bg-incognita/tipical-balkan/country-tours/963-poroda-rodovo-imenie-evoliuciqta-na-ekoturizma
http://brat-bg.com/bg/interesting/bg-incognita/on-mountain/ski-resorts/1323-v-bansko-na-planina-s-morski-privkus


Визитката да присъства в повече рубрики, ползвате отстъпка до 90%, в зависимост от
броя на публикациите.

Рекламна витрина:

Представя  Топ  5  на  предлагани  от  Вас  стоки,  услуги,  маршрути  или  др.  на
ротационен принцип, с визии, подбрани от Вас  (по избор в една от рубриките на  brat-
bg.com: „Новини“, „Непознатата България“, „Маршрути“, „Български феномени“, „Отдих
+“, „Ваканционни имоти“/„Второй дом в BG”). 

Всеки от продуктите/услугите е представен лаконично (до 70 знака, включително
интервалите  между  думите)  и  е  свързан  с  отделен  линк,  препращащ  към  конкретна
страница  в  сайт/фейсбук/YouTube  или  друга  социална  мрежа,  съдържаща  подробно
описание или видео презентация на продукта/услугата от рекламната витрина. 

Първи вариант: 
Класическа витрина – презентира Вашите продукти/услуги в разгърнат статичен

формат. 

Втори вариант: 
Рекламната  витрина  съчетава  възможностите  на  банер  рекламата  с  динамична

визия, която акумулира ефекта на въздействие на представяните от Вас продукти/услуги
на принципа 5 в 1. 

http://brat-bg.com/ru/news/bulgaria/904-bolgaria-uproshtaet-bidachu-viz-dlya-rossian
http://brat-bg.com/ru/news/bulgaria/904-bolgaria-uproshtaet-bidachu-viz-dlya-rossian


Трети вариант: 
Динамична  линк  визуализация  на  продукти/услуги,  активирани  при  скролинг

върху текста. 

Срок: 1 месец. Цена: 50 лв. за всяка позиция (По избор – от 2 до 5).

Цените не се отнасят за политическа реклама.
„Венис Груп“ не е регистрирана по ДДС и не начислява данък добавена стойност.

За информация и запитвания:
Невяна Троянска - управител на „Венис Груп“
e-mail: trojanska@abv.bg; тел.: +359 888 721 821; +359 878 721 222
Ина Манчева  - маркетинг мениджър на „Венис Груп“ 
e-mail: news.bratbg@gmail.com; тел.: +359 876 620 210

mailto:trojanska@abv.bg

