
Тарифи за реклама в Moreto.net 
за Парламентарни избори, 2 април 2023 г.

1. Банер реклама 
Позиция 1 / Размер - 300 x 250 px
Тежест на банера - до 100kB 
Цена CPM (за 1000 импресии) - 14,40лв без ДДС 
Максимален капацитет в работни дни / дневни импресии: 210 000 

2. Брандиране
Размер: 1400 x 1100* px (по схема) 
Цена CPM (за 1000 импресии) - 28,80лв без ДДС
Максимален капацитет в работни дни / дневни импресии: 210 000 

3. Платени публикации 

Цена за 1бр с включен "Анонс" на начална страница - 360,00лв без ДДС

 Анонсът към публикацията е в рамките на деня на публикуване. Помества
се  на  начална  страница  на  сайта  на  ротационен  принцип,  като
рекламодателят получава не по-малко от 50% ротация (присъствие).

 Материалът  има  маркер  „Избори“,  „Местни  избори“  или  „Изпратено
от ....”. 

 + 180.00 лв. без ДДС добавка за публикуване в 
https://www.facebook.com/Moreto.net.varna

 + 40.00 лв. без ДДС добавка за вграждане на видео от youtube или друга 
платформа

 отразяване на събитие (до 2 часа) с фото/репортер - 500.00 лв. без ДДС
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Допълнителни условия 

Moreto.net  си  запазва  правото  да  постави  маркер  „Избори”,  „Изпратено  от
пресцентър на ....”. 

С цел балансиране на новинарското съдържание Moreto.net ще публикува по не
повече от 2 ПР материала от дадена политичека формация на ден. 

Датите за Анонс се заявяват 5 работни дни предварително 

Moreto.net си запазва правото да откаже публикуване на прессъобщение.

Материалите се публикуват в секция „Новини”. 

Отстъпки за обем:

· 5% - над 600 лв без ДДС. 
· 7% - над 1 200 лв без ДДС. 
· 10% - над 2 400 лв без ДДС 
· 12% - над 4 800 лв без ДДС

 Цените са за политическа реклама 
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