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Тарифи за платена реклама 

 

Информационен сайт www.shumenonline.bg 
Форма Позиция Времетрае

не 
Цена в лв. 

 
Рекламен 
банер  

25% ротация 
с  

размери 
728х90 px 

Leader Board 1 месец 150.00 

Рекламен 
банер  

33% ротация 
с  

размери 
728х90 px 

Leader Board 1 месец 180.00 

Рекламен 
банер  

50% ротация 
с размери 

728х90 px 

Leader Board 1 месец 250.00 

Рекламен 
банер  

100% ротация 
с размери 

728х90 px 

Leader Board 1 месец 500.00 

Рекламен 
банер 

100% ротация 
с размери 

585х306 px 

Rectangle 1 месец 300.00 

Рекламен 
банер 

Rectangle 1 месец 200.00 

http://www.shumenonline.bg/


50% ротация 
с размери 

585х306 px 
Рекламен 
банер  

100% ротация 
с размери 

360х342 рх 

Right 1 месец 250.00 

Рекламен 
банер  

50% ротация 
с размери 

360х342 рх 

Right 1 месец 180.00 

Рекламен 
банер 

 -100% 
ротация с 
размери по 
желание на 
клиента 

Позиция 1  1 месец 250.00 

Рекламен 
банер  

  50% ротация 
по желание 
на клиента 

Позиция 1  1 месец 180.00 

Публикаци
я  

до 1 500 знака 
и до 3 бр. 
снимки  

(предостав
ени от 

рекламода
теля) 

 24 часа  на 
хедлайн 

100.00 

Публикац
ия  

над 1 500 
знака и до 

7 бр. 
снимки  

(предостав
ени от 

рекламода
теля) 

 24 часа на 
хедлайн 

150.00 

Кратки 
съобщени

я 

 Публикува
ни в 

новинарск
ия поток 

30.00 

Кратки 
съобщения 

 24 часа на 
хедлайн 

50.00 

Видео до 3 
минути 

  24 часа 
хедлайн 

100.00 



Интервю  
Неогранич
ен брой 

знаци и до 5 
снимки 

(предостав
ени от 

рекламода
теля) 

 24 часа на 
хедлайн 

200.00 

Публикаци
я до 1 500 

знака, до 3 
бр. снимки и 
вмъкнато 
видео 

(предостав
ени 

отрекламо
дателя) 

 24 часа на 
хедлайн 

150.00 
 

Публикаци
я над 1 500 
знака, до 7 
бр. снимки и 
вмъкнато 
видео 

(предостав
ени от 

рекламода
теля) 

 24 часа на 
хедлайн 

200.00 

Изработка 
на банер 

  Максималн
а цена 70.00 

 

 

 

*При ангажиран журналист на медията и фотограф       
изработването на материали се оскъпява с 50 лв. 

*Медията работи с динамични банери 

*Предложенитеценинесаокончателни.Присключване       
на дългосрочен договор медията предлага отстъпки  

*Видеототрябвадаеизработеноикаченов youtubeканал          
на рекламодателя с продължителност до 3 минути.       
Видеото ще бъде ембеднато (вградено) от канала и        
поместено в сайта, според избраната услуга. 

*Медията не носи отговорност при неизползван на 100%        
пакет от страна на рекламодателя. 

Shumenonline.bg си запазва правото да отказва материали,       
предоставениотрекламодателя,когатотенарушават      
добрия тон или съдържат нецензурни, съмнителниили       
незаконниквалификации.Всичкиматериалитрябвада      
отговарят на законовите изисквания. Всички     
рекламни материали се публикуват след тяхното      



заплащане по банков път или в брой. Банер позициите         
се заемат по реда на тяхното заявяване и плащане. 

Информация, неподаденапоофициалнияначин, можеда       
не бъде публикувана, дори и да е заплатена. В този          
случай се предлага компенсация с публикуване на       
аналогичен материал. 

Рекламен мениджър : Хрисимира Милкова 0886 99 69 39,         
reklama@shumenonline.bg  
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