Реклама

bike-bg.com е бързо развиваща се медия за планинско колоездене в България.
Стартирайки като обикновен блог (през 2011 година) за любителско споделяне на
интересни новини от света на спускането с колела, в момента в сайта се отразяват
различни по характер събития „от световната и БГ байк сцена“. При нас ще намерите
интересни новини, видео материали, анкети, тестове на велосипеди и продукти,
последните тенденции в колоезденето и много друга полезна и интересна
информация.
Освен сайта, ние сме изградили и страници и профили в социални сайтове като
Facebook, Twitter и Google+. Ежедневно следим статистиките от публикуваните
материали и каква част достига до потребителите. Използваме инструменти за
следене и анализиране на потока от читатели, както и публикуваме анкети, показващи
ни поведението на потребителя. Благодарение на тези механизми винаги можем да
предоставим информация с точни данни и статистики за публикувани материали на
bike-bg.com.
В bike-bg.com Ви предоставяме няколко различни възможности да рекламирате
марките, продуктите или магазините си. Това може да стане чрез наемането на
рекламни площи за Вашите банери, чрез публикуване на платени съобщения
(публикации) или чрез наемането ни за изготвянето на ревюта/тестове.

Ангажирането на банер позиция става с месечен абонамент.
Представяме Ви цени и характеристики на рекламните площи в
bike-bg.com:
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Хедър банер
o цена: 59 лв./месец
o размер: 728×90 px
o позиция: в хедъра на сайта
o визуализация: начална и всички други
страници
o среден месечен брой показвания: 30 000

Сайдбар банер (първа позиция)
o цена: 49 лв./месец
o размер: 300×250 px
o позиция: в началото на сайдбара
o визуализация: начална и всички други
страници
o среден месечен брой показвания: 30 000

Сайдбар банер (втора позиция)
o цена: 39 лв./месец
o размер: 300×250 px
o позиция: в края на сайдбара
o визуализация: начална и всички други
страници
o среден месечен брой показвания: 30 000

Банер в страниците
o цена: 39 лв./месец
o размер: 728×90 px
o позиция: в края на съдържанието
o визуализация: под всяка отворена страница
o среден месечен брой показвания: 23 000
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Бонуси:
 при поръчка на три или повече рекламни площи, получавате 20% отстъпка;
 статистика за показванията (импресиите) и кликовете върху рекламите.

Цени и характеристики на платени публикации в bike-bg.com:
В bike-bg.com може да публикувате рекламни съобщения. Визуализират се като
стандартна публикация. Цената за публикуване се заплаща еднократно и е в размер на
9 лв.

Изготвянето на ревюта и тестове в bike-bg.com става с
предварителна уговорка, като цената се определя от времето
на теста и съответния продукт.

Предлагаме възможност за договаряне на индивидуални предложения за всякакъв
друг вид реклама, удобна за рекламодателя.

Контакти:
Росен Ковачев
Мениджър
Тел. : +359 887 88 19 33
Email: rkovachev@bike-bg.com
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