
Online 
реклама

Нека да обединим усилията си в 
промотиране на Вашия бизнес онлайн! 
Професионалисти от България и чужбина 
постоянно посещават нашия уеб сайт, за 
да получат нова информация и да четат 
дигиталната версия на нашето списание. 
Посетителите са се увеличили над два пъти 
през последните няколко години. Така че,  
сега е моментът да вземете вашата онлайн 
реклама за имате активно присъствие на 
българския и световен пазар!

E-SHOTS
Ние може да изпратим Вашия 
персонализиран имейл на целенасочен 
сегмент от нашия списък с имейли. По този 
начин вашия имейл ще бъде във входящата 
кутия на важни за вас бизнес партньори.
Цена: 199 лева   

E-NEWSLETTERS
Ние можем да разпратим персонални имейл 
бюлетини - идеалният начин за специално 
внимание и промотиране на вашата 
фирма и бизнес на над 50 000 имейли на 
професионалисти в транспорта в България.
Пакетът включва: заглавие, вашето лого и линк 
към вашия сайт, ваш текст
Цена: 254 лева за бюлетин
Разпращане на персонални е-бюлетини на професионална  
таргет група в чужбина – по уговорка

Дясна колона 
банер

(220x220px)

Дясна колона 
банер

(220x120px)
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банер
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Лява 
колона 
банер

(180x580px)

Лява 
колона 
банер

(180x180px)

Централна колона банер
(под броя)

(700x300px или 400x200px)

Банер ЦЕНИ
Водещ в главата (400 x 120px) - 290лв.
Централен под главата (1270 x 200px) -  210лв.
Централна колона (700 x 350px) - 180лв.
Централна колона2 (400 x 200px) - 160лв.
Дясна колона (220 x 220px) - 120лв. 
Дясна колона (220 x 120px) - 100лв. 
Дясна колона (220 x 600px) - 160лв.
Дясна колона (220 x 400px) - 140лв.
Лява колона (180 x 180px) - 65лв.
Лява колона (180 x 580px) - 105лв. 
Входен изкачащ (700 x 450px) - 200лв.

*Цената е в лева на месец
Специални намаления за годишен абонамент - 15%
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Входен изкачащ 
банер

(700x450px)

Водещ в главата банер 
(400x130px)

Централен под главата

Специални цени за фирми регистрирани в България!

на кампания.


