
 

 

 
Rate card BoulevardBulgaria.bg 

 
1. БАНЕР РЕКЛАМА 

 

2. НЕЙТИВ РЕКЛАМА ЧРЕЗ СЪДЪРЖАНИЕ  

 
 

Медия Формат Платформа Дневни 
импресии 

Цена  
(лв на 1000 
импресии) 

Всички страници (десктоп и мобилен трафик) 

BoulevardBulgaria.bg 300x600 px Desktop/Mobile 35000 22 лв 

BoulevardBulgaria.bg 300x250 px Desktop/Mobile 35000 18 лв 

BoulevardBulgaria.bg Video 300x600 px Desktop/Mobile 35000 24 лв 

BoulevardBulgaria.bg Video 300x250 px Desktop/Mobile 35000 18 лв 

Нестандартни формати за десктоп 

BoulevardBulgaria.bg In-article (640x360)//Video in-article Desktop 15000 30 лв 

BoulevardBulgaria.bg Footer desktop, 728x90 Desktop 15000 26 лв 

BoulevardBulgaria.bg Wallpaper branding Desktop 15000 40 лв 

BoulevardBulgaria.bg H-wallpaper branding Desktop 15000 40 лв 

BoulevardBulgaria.bg 
Full branding (synchronized megaboard, 
wallpaper & half page) 

Desktop 15000 48 лв 

BoulevardBulgaria.bg Megaboard 970x250 рх Desktop 15000 30 лв 

BoulevardBulgaria.bg Impressboard 1140x300 рх Desktop 15000 34 лв 

Нестандартни формати за мобилна 

BoulevardBulgaria.bg Mobile anchor 320x50 px Mobile 20000 22 лв  

BoulevardBulgaria.bg Mobile parallax Mobile 20000 24 лв 

BoulevardBulgaria.bg Mobile footer 300x100 px Mobile 20000 26 лв 

BoulevardBulgaria.bg Mobile in article banner 300x250 Mobile  20000 30 лв 

Медия Формат Промотиране и дистрибуция  Цена 

BoulevardBulgaria.bg 
NATIVE// ПР публикация, подадена в готов 
вид. Всяка статия се персонализира и 
редактира в стила на медията 

Позициониране на home page, 48 
часа + FB post в страница на медията 

1700 лв 

BoulevardBulgaria.bg 
NATIVE// Авторска публикация, разработена 
от журналист на медията, по брийф на клиента 

Позициониране на home page, 48 
часа + FB post в страница на медията 

2100 лв 

BoulevardBulgaria.bg 
NATIVE & PHOTO // Авторски материал или 
интервю с фотосесия организирана от медия 

Позициониране на home page, 48 
часа + FB post в страница на медията 

2700 лв 



 

 

 

 

 

 

Всички цени са брутни, без ДДС 

Всички бонус импресии се излъчват в рамките на заявената кампания се излъчват едновременно на страниците на 
BoulevardBulgaria.bg u Tenniskafe.com. Размерът на бонусните излъчвания се договорят с рекламния отдел на медията.  

Всички ПР публикации, които се активират без редакция от медията и се публикуват в първоначално подадения вид, биват 
обозначавани с надпис „Рекламна публикация“ в края на текста.  

Продуктовото позициониране с тема в седмичен епизод от подкаста „Животът и други неща“ подлежи на одобрение от 
Управляващия редактор. Представянето на продукта/услугата следва да бъде издържано изцяло в стила на медията и 
водещите. 

Ценовата листа е актуализирана януари 2023. 

 

За контакти и запитвания: reklama@boulevardbulgaria.bg 

  

Йорданка Блажева-Вълчева      Сибина Григорова 

Директор Реклама      Управляващ Редактор 

yordanka@publiticsmedia.bg     sibina@publiticsmedia.bg 

m: +359 897 953893      m: +359 888 543443 

Медия Формат Промотиране  Цена  
 

BoulevardBulgaria.bg 
ВИДЕО + NATIVE// Видео ревю или продуктово 
видео в затворена среда + авторски текст към него 

Позициониране на home page, 48 
часа + FB post в страница на медията 

По 
запитване 

BoulevardBulgaria.bg 

АУДИО// ПП в тема от седмичния епизод на 
подкаста „Животът и други неща“, споменаване с 
тема до 4 минути. 
Епизодът ще бъде споделен във всички подкаст 
канали Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, Google). 

Позициониране на home page, за 48 
часа + подкаст канали +FB post 

По 
запитване 

BoulevardBulgaria.bg 

АУДИО// Специален епизод на подкаста „Животът и 
други неща“, фокусиран върху продукт/услуга/гост 
Епизодът ще бъде споделен във всички подкаст 
канали Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, Google). 

Позициониране на home page, за 48 
часа+ подкаст канали. +FB post 

По 
запитване 

BoulevardBulgaria.bg 
CONTENT DISTRIBUTION// Промотиране на материал в мрежата на BoulevardBulgaria.bg 
и/или Tenniskafe.com. Позициониране в каре в каре „Препоръчани“  за 24 часа или чрез 
нейтив адс банер 300х250 – 35 000 импресии 

600 лв 

BoulevardBulgaria.bg 
Брандиране на материал.  Синхронизиран H-wallpaper  брандинг с банер 300х600 на 
десктоп // 2 броя синхронизирани банери 300х250 на мобилна 

300 лв 

BoulevardBulgaria.bg 
No ads on article – изключване на рекламния шум в избрана публикация. Всички банер 
формати на страницата се спират 300 лв 
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