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              СОЦИАЛНИЯТ ПОРТАЛ НА ВАРНЕНЦИ  -   NOVAVARNA.NET 

„Нова Варна“ е медия за социално споделяне на новини. Отличаваме се от всички останали с оригиналната 

си визия, иновативен дизайн и социално отношение към новините. Нашите читатели са от всички 

възрастови групи и с различно социално положение. Цели 67% от аудиторията на сайта е от Варна и 

региона. Над 40% от посетителите са над 35 г. възраст, а 34% са между 25-35 г. В пиковите часове повече от 

400 души четат сайта едновременно. Според данните на Google Analytics „Нова Варна“ има над 600 000 

реални потребители месечно и генерира над 1 000 000 прегледа. Световни рейтингови агенции поставят 

„Нова Варна“ като водещ сайт във Варна и региона. 

 
Начина на работа:  
Сключва се договор, който се добавят до 3 дени на сайта на novavarna.net. Рекламните договори се 

изпращат до сметната плата. Рекламните позиции и медийни услуги  се заявяват предходната 

седмица до петък 19:00ч. включително на електронна поща office@novavarna.net заедно със 

сканирано платежно нареждане. Посочва се номер по офертата и бройка (ако е налична такава). 

Заявките могат да  бъдат консултирани на телефони 0886 738 444 и 052 301 656  
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МЕДИЙНИ УСЛУГИ - ТАРИФИ 
 

Стандартни услуги 
№ Вид  Описание Единична 

Цена  
Макет 

6 Стандартна  
публикация 

Стандартната публикация включва 1 
снимка/видео (предоставени от Вас) и 

предварително предоставен текст до 2500 
символа (1 страница)  

200 лв. 
 

7 Мултимедийна 
публикация 

Мултимедийната публикация включва до 10 
снимки/видеа (предоставени от Вас)  и 

предварително предоставен текст до 2500 
символа (1 страница)  

300 лв. 
 

8 Присъствие и 
публикуване на 
прессъобщение 

Присъствие на събитие и публикуването на 
мултимедийно прессъобщение включва до 
10 снимки/видеа (предоставени от Вас) и 

подготовка на текст от нас до 2500 символа 
(1 страница) 

400 лв. 
 

9 Видео репортаж Видео репортаж от събитие до 3 мин. (след 
предварителна уговорка от мин. един ден) 

480 лв. 
 

БАНЕР РЕКЛАМА НА ПЕРИОДИ - ТАРИФИ 
Минимален период за поръчка - 7 дни. 
Основни банер позиции на 50 % видимост 
№ Рекламен 

формат 
Позиция Месечни 

импресии 
Уникални 
посещения 

Цена за  
7 дни 

Макет и изисквания 

1 Банер 300x250 
Позиция 1 

главна страница 400 000 300 000 280лв. 300x250 
px; формат 
-.jpg до 100 
kb.  

2 Банер 300x250 
Позиция 2 

вътрешна страница 
при публикации 

600 000 400 000 400 лв.  300x250 
px; формат 
- .jpg до 
100 kb. 

3 Банер 300x250 
Позиция 3 

главна страница 400 000 000 260 лв. 300x250 
px; формат 
- .jpg до 
100 kb. 

4 Банер 300x250 
Позиция 4 

вътрешна страница 
при публикации 

600 000 220 000 380 лв. 300x250 
px; формат 
- .jpg до 
100 kb. 

5 Банер под 
статия 620х200 

главна страница и 
вътрешна страница 

1 000 000 320 000 600 лв. 620x200 pix; 
формат .jpg 
до 150 kb. 

http://novavarna.net/wp-content/uploads/2014/07/baner-1-Small.jpg
http://novavarna.net/wp-content/uploads/2014/07/pr-publikaciq-standart-Small.jpg
http://novavarna.net/wp-content/uploads/2014/07/pr-publikaciq-multimediina-Small.jpg
http://novavarna.net/wp-content/uploads/2014/07/pres-syostenie-Small.jpg
http://novavarna.net/wp-content/uploads/2014/07/baner-2-Small1.jpg
http://novavarna.net/wp-content/uploads/2014/07/baner-3-Small1.jpg
http://novavarna.net/wp-content/uploads/2015/03/baner-4-Small.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=M8lPyPku0Mg
http://novavarna.net/wp-content/uploads/2014/07/baner-pod-statiq-Small.jpg


10 Снимки от 
събитие 

Заснемане до 10 снимки от събитие и 
обработването им 

200 лв. 
 

11 Излъчване на 
живо 

Излъчване на живо (Video Stream) до 20 мин. 
Видео излъчването на живо изисква 

предварителна подготовка от поне 24 часа. 
Може да се извърши само след разрешение 

от техническия екип.   

800 лв.  
 

12 Поставяне във 
Facebook  
страница  

Публикуване във Facebook страници „Нова 
Варна“ 42 000 последователя и Акцентиране 

на публикацията (Само за публикации в 
„Нова Варна“) 

200 лв. 
 

13 Поставяне като 
акцент на „Нова 
Варна“ 

Поставяне на публикация на главната 
страница на сайта за 12 часа. 

400 лв. 
 

14 Заснемане на 
видео с дрон 

Заснемане на видео от въздуха с 
предварителна уговорка (мин. 3 дни)  

800 лв.  

 

Посочените цени са крайни 

 

Допълнителни уточнения:  
Месечни импресии – са минималният брой показвания на страница, които сайтът генерира на месец. През 

натоварени месеци сайтът може да генерира двойно или тройно по-голям размер импресии. 

Уникални месечни посещения – Това са отделните лица, които посещават сайта.  

Обхват на медийните услуги -  Медийните услуги на „Нова Варна“ се предлагат за територията на град Варна.  

 
Начин на плащане:  
Получател: СМАРТ ХОУМ СИС ООД; Сметка: BG33FINV91501016144857, Банка: Първа инвестиционна банка, 

SWIFT: FINVBGSF; Основание: Номер на договор и номер на заявка 

За контакти с екипа на „Нова Варна“: Георги Костов office@novavarna.net  

Телефон: +359 52 301656 мобилен: +359 886 738 444 

 

 

 

https://www.facebook.com/media.novavarna
https://www.facebook.com/media.novavarna
mailto:office@novavarna.net
https://www.youtube.com/watch?v=jCmo55p4wrQ
http://novavarna.net/wp-content/uploads/2015/03/akcent-2.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=QAxIy5UN6RI

