
 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА МЕДИЯ 

 
 

„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 са 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 500 души четат сайта едновременно.  

• Според данните на Google Analytics „Нова Варна“ има над 627 000 реални 

потребители месечно и генерира над 1 850 000 прегледа. Световни рейтингови 

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

 

 

 



 
 

  
За контакти относно реклама: +359 988 758 106, reklama.novavarna@gmail.com 

НАШИТЕ УСЛУГИ 
БАНЕРНА РЕКЛАМА  
В случай, че Вашата рекламна кампания е с конкретен период на провеждане, ние Ви 

предлагаме избор между няколко варианта за ефективност на банера. Тарифите са крайни, 

а минималният период за поръчка е 7 дни.  

Ако имате предварително определена сума за реклама, но нямате фиксиран период за 

кампанията си, тогава за Вас е подходяща нашата услуга, чрез която рекламирате докато 

изчерпате заявените си импресии (показвания). Може да избирате между разнообразни 

рекламни площи и гъвкаво ценообразуване.   

 

МЕДИЙНИ УСЛУГИ 
Освен стандартна реклама, ние можем да Ви предложим и различни медийни услуги, 

които са подходящи както за големи, така и за малки фирми. 

 Те включват: заснемане (стандартни снимки и видео, въздушно видео и снимки), 

излъчване на живо, подготовка на текст, разпространение в социални мрежи и други. С 

нас Вие отразявате професионално своето събитие. 

КОНСУЛТАНСКИ УСЛУГИ 
За Вашия публичен профил и представяне, ние Ви предлагаме специализиран набор от 

консултантски услуги - корпоративен и личен интернет PR.  

За повече информация: www.novavarna.net/реклама 

НОВА ВАРНА е част от SMART MEDIA GROUP – вижте повече на smartmediagroup.eu 

 

www.novavarna.net/реклама
https://smartmediagroup.eu/
https://smartmediagroup.eu/


 
 

  
За контакти относно реклама: +359 988 758 106, reklama.novavarna@gmail.com 

БАНЕРНА РЕКЛАМА                                     МЕДИЙНИ УСЛУГИ          

Оскъпяване за банери с политическа реклама: 50 %

 

КОНСУЛТАНСКИ УСЛУГИ                     ОТСТЪПКИ И ПРОМОЦИИ 

 

 

 

Допълнителна информация: Посочените цени са без ДДС. Фактури се издават до 3 дни след получено плащане.  

Услуги и реклама се извършват само след предварително заплащане. 

Вид Единична цена 

СТАНДАРТНИ УСЛУГИ / само за ползване в Нова Варна 

Стандартна  публикация 80 лв. 
 

Мултимедийна публикация 110 лв. 
 

Изготвяне и публикуване на 
съобщение  

260 лв. 

Изготвяне и публикуване на 
авторска рекламна публикация 

260 лв. 

Видео репортаж 280 лв. 

Снимки от събитие 90 лв. 

НЕСТАНДАРТНИ УСЛУГИ / само за ползване в Нова Варна 

Поставяне във Facebook  
страницата „Нова Варна“ 

60 лв. 

Разпространение във Facebook  
канали 

50 лв. 

Поставяне като акцент на „Нова 
Варна“ 

90 лв. 

Видео на живо от мястото на 
събитието /Facebook live/ 

100 лв. 

Реклама в текста 150 лв. 

Изработка на видео реклама 200 лв. 

Изработка на стандартен банер 30 лв. 

Изработка на анимиран банер 90 лв. 

Заснемане на видео с дрон 250 лв. 

Банер 
 

Цена на импресии 
/за 1000 бр./ 

На период за 7 дни 
/при 50 % видимост/ 

ОСНОВНИ БАНЕР ПОЗИЦИИ / размери 300х250 пиксела 

Банер 1 1.80 лв. 80 лв. 

Банер 2 2.80 лв. 140 лв. 

Банер 3 1.60 лв. 90 лв. 

Банер 4 3.00 лв. 120 лв. 

Банер 5 2.00 лв. 140 лв. 

Банер 6 1.40 лв. 60 лв. 

Банер 7 2.20 лв. 100 лв. 

Анимиран 
банер 

40 % увеличение за всички банер позиции 

Видео 
банер 1 

3.00 лв. 200 лв. /след 
уточнение/ 

Видео 
банер 2 

4.00 лв. 300 лв. /след 
уточнение/ 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ БАНЕР ПОЗИЦИИ / размери в пиксели 

Главен 
банер 
970х250 

5.00 лв. 500 лв. /След 
запитване/ 

Банер под 
статия 
728х90 
 

3.00 лв. 300 лв. 
/след уточнение/ 

Тапет зад 
сайта 

7.00 лв. При запитване 

Пакетни промоции 

Вид Цена Отстъпка Цена на пакета 

ИКОМОНИЧЕН 
ПАКЕТ 

1150 лв. 
 

-300 лв. 850 лв. 

СТАНДАРТЕН 
ПАКЕТ 

1810 лв. 
 

-500 лв. 1310 лв. 

МАКСИМАЛЕН 
ПАКЕТ 

3060 лв. 
 

-900 лв. 2160 лв. 

Обемни отстъпки 

над 1000 лв. 4% 

над 2000 лв. 7% 

над 3000 лв. 10% 

Вид  Цена 

ИНТЕРНЕТ УСЛУГИ / месечен период 

Корпоративен 
Интернет PR 

1000 лв. 

Личен интернет PR 1000 лв. 

Facebook реклама 300 лв. 

Google 
реклами 

300 лв. 

План за интернет  
медийна реклама 

200 лв. 

ОРГАНИЗАЦИОННИ УСЛУГИ / еднократно 

Организиране на 
тематично събитие 

300 лв. 

Организиране на 
бизнес събитие 

300 лв. 

Изготвяне на план за 
публично представяне 

200 лв. 


