Тарифи за реклама в Moreto.net
Тарифа банери и текстови линкове
Позиция

Размер

Импресии
дневно

Позиция 1

300 x 250 px

210 000

6.00 лв. / 1000 импресии

150 x 125 px

170 000

225 лв. / 2 седмици при 25% ротация
400 лв. / 1 месец при 25% ротация

16 символа

210 000

90 лв./месец

Всички страници

Позиция 3/3А
Вътрешни страници

Позиция Т
Всички страници

Цена

/без ДДС/

· Посочените импресиите са среднодневни стойности на съответната позиция за работни дни, в
почивни дни са ~65% от посочените.
· Цените за Позиция 1 на база CPM /за 1000 импресии/.
Позиции 3 и 3А са равноправни и разменят местата си. Изобразяват се на всички вътрешни
страници. Намират са в лявата колона под верикалното меню.
Позиция T е текстов /nofollow/ линк до 16 символа, разположен на всички страници. Позиционира
се в дясната колона - сектор "Полезно" или сектор "Препоръчваме".

Тарифа ПР и рекламни публикации
Всички ПР и рекламни публикации се отбелязват като такива със съответния маркер.
Материалите се публикуват в секция „Новини”.
Публикациите могат да съдържат до 5 снимки/илюстрации, както и до 5 линка /тип nofollow/.
Дължината на текста е ограничен до 5400 символа / 3 машинописни страници.
Цена: 80лв./бр. без ДДС
Надбавка за анонс на начална страница: 70лв. без ДДС
Анонсът към публикацията е в рамките на деня на публикуване. Помества се в карето „Акцент” на
начална страница на сайта на ротационен принцип, като рекламодателят получава не по-малко от
50% ротация (присъствие).
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Политическа реклама
Утежнение върху основните тарифи - 100%
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.
Moreto.net си запазва правото да постави маркер "Местни/парламентарни/президентски избори", както и
да добави, че съобщението е Изпратено от Пресцентър.

Отстъпки и утежнения
ОСКЪПЯВАНЕ:
·
·
·
·
·
·

Политическа и религиозна реклама: 100%
Фиксиране на банер в определена секция: 50%
Фиксиране на банер за начална страница: 100%
Включване на друго лого, фирмен знак, търговска марка: 20%
Expandable банер: 50%
Floating банер: 100%

БЕЗПЛАТНО: /само за Позиция 1/

· Ограничаване броя на импресии на 1 потребител
· Ограничаване на излъчванията по часови интервал
· Включване на повече от една търговска марка, в случаите на продуктова реклама - рекламодател X
предлага продукт с марка Y

ОТСТЪПКИ /за единични кампании/
·
·
·
·

5% отстъпка за обем над 500лв. /без ДДС/
7% отстъпка за обем над 1 000лв. /без ДДС/
10% отстъпка за обем над 2 000лв. /без ДДС/
12% отстъпка за обем над 4 000лв. /без ДДС/

ОТСТЪПКИ /на база годишен обем/

·
·
·
·

5% отстъпка за обем над 2 000 лв. /без ДДС/
10% отстъпка за обем над 5 000 лв. /без ДДС/
15% отстъпка за обем над 10 000 лв. /без ДДС/
20% отстъпка за обем над 15 000 лв. /без ДДС/

· отстъпка се ползва само по един параграф
· отстъпки се начисляват само за банер реклама
· Moreto.net предлага 25% отстъпка за кампании в сферата на "Образование", "Квалификация",
"Здраве", "Спорт".
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Схема на рекламните позиции
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