Банерна Реклама в сайта Pirinsko.com
Какво е Банер?
Уеб-банерите (Интернет-банери или само банери) са един от
преобладаващите формати на интернет-рекламата — анимирано или
графично изображение, аналогично на рекламното каре в пресата.
За какво служи?
Банера има за цел да увеличи посетителите на Вашият сайт като прехвърля
трафик от сайта на който е поставен.
Защо да рекламирам с банер в сайта Pirinsko.com?
Банерната реклама в сайта Pirinsko.com е подходяща за всички фирми във
които искат да рекламират дейноста си ефективно пред голяма аудитория, на
цени в пъти по-ниска от тази в стандартните медии като радио, преса и
телевизия. Ежедневно стотици читатели посещават сайта за да четат новините
или да разглеждат и публикуват обяви, също така, всеки ден много
потенциални клиенти търсят информация за града, за фирми, магазини,
заведения, което прави нашия сайт най-добрата рекламна площадка за всички,
които искат да рекламират с Банер.

Рекламна оферта – Pirinsko.com
Информационият сайт Pirinsko.com Ви предлага достъпна цена и
ефективен метод за представяне пред широка аудитория чрез банерна
реклама, статия или фото и видео материали.

Цени и позиции на банерна реклама в Pirinsko.com
Цените са за 100% ротация - нашите цени ще варират от 50 до 30 лв. месец.
За политическа реклама цените се оскъпяват 100%
Видове места за банер - ВИП и ВИП ДЯСНО
Цените не включват изработката на банер
Банерна реклама за седмица се договаря индивидуално
Видео банер се договаря за цени

Цена за платена публикация
Една публикация в неограничен обем  и неограничен брой  снимки  – 100 лв. в раздел Горещи новини

Една публикация в неограничен обем и неограничен брой снимки- 80лв.в раздел Новини от деня
Една публикация в неограничен обем и неограничен брой снимки- 60 лв. - В
 ъв
вътрешни страници
Друг вид публикация по желание на рекламодател/клиента с цени по договаряне.
Интервю – 150 лв.
Обява със снимка и текст:
- 1 ДЕН - 5 лв.
- 1  СЕДМИЦА - 20 лв.
- 1 МЕСЕЦ - 50 лв.
Рекламенa публикация - 60 лв.
Заплащането се извършва само и единствено по банков път. За получените суми се
издава оригинал на фактура.

Медията се задължава да не разпространява данните и информацията
във връзка и по повод изготвянето на възложената му реклама без
изрично съгласие на рекламодателя.
Технически изисквания Графичните банери могат да бъдат статични или анимирани
във формат .gif, ,jpeg, .png или flash. Flash банерите се публикуват във формат .swf.
Банерът може да съдържа: - Вграден линк (hard-coded link), като в този случай следва
да се предостави и точният адрес на линка и при изпълнение да се отваря в нов
прозорец. или clickТAG on (release){ if (clickTAG.substr(0,5) == "http:") { getURL(clickTAG,
"_blank");
Линкът на банера трябва да води към сайта на рекламодателя или стоката/услугата,
която рекламира. Не се допуска вграждането на линкове към трети страни без
предварително и изрично одобрение. Банерите се публикуват в режим
WMODE=transparent (т.е. трябва да има солиден фон). Не се допуска използването на
звук в банерите (с изключение на видео).
 Видео банери Формати: FLV, MP4, Размер: до 2MB. Задължително трябва да има
бутони Старт (Play), Пауза (Pause) или Стоп (Stop) и такъв за пускане/спиране на звука
(Mute). Линковете трябва да са вградени в елемент бутон с clickTAG и target=“_blank“
(вж. по-горе). Ако бутонът се съдържа в друг елемент, тогава се задава _root.clickTAG
(on (release) { getURL(_root.clickTAG, "_blank"); }). В случаите, когато банерът стартира
автоматично, това трябва да става без звук.

Позиции на банери на начална страница

