
      

 

User Media Ltd., tel. +359 2 954 29 70 
“Solunska” 59 str., 4 fl., Bulgaria, Sofia 1000,  

reklama@usermedia.net, www.usermedia.net  

 

Основи на   
И Н Т Е Р Н Е Т    Р Е К Л А М А Т А 

 

наръчник на User Media, www.usermedia.net 
 
 

Aвтор: Симион Патеев, simion@usermedia.net 
 

 

1. Профил на интернет рекламата 

1.1 Определение и поява на интернет рекламата............................... стр. 7 

1.2 Функции на интернет рекламата.................................................... стр. 9 

1.3 Видове интернет реклама................................................................ стр. 9 

1.4 Рекламни формати........................................................................... стр. 10 

 

2. Ценообразуване и анализ на пазара на интернет реклама 

2.1 Модели на ценообразуване в интернет рекламата....................... стр. 17 

2.2 Основни интернет рекламни модели в България......................... стр. 18 

2.3 Профил на българския пазар на интернет реклама..................... стр. 21 

2.4 Анализ на българския пазар – клиенти и размер  

на продажбите...................................................................................... стр. 27 

 

3. Медия планирането в интернет  

3.1 Интернет медия планирането – функции и елементи................. стр. 30 

- Основни принципи на планиране............................................стр. 31 

- Елементи на интернет медиа плана.........................................стр. 32 

http://www.usermedia.net/
mailto:simion@usermedia.net


      

 

User Media Ltd., tel. +359 2 954 29 70 
“Solunska” 59 str., 4 fl., Bulgaria, Sofia 1000,  

reklama@usermedia.net, www.usermedia.net  

 

- Етапи на интернет медиа планирането...................................стр. 33 

3.2 Пипълметрията в интернет............................................................. стр. 35 

- Google Analytics…………………………………………………………………стр. 36 

- Nielsen и Gemius……………………………………………………………….стр. 38 

3.3 Профил на аудиторията в България............................................... стр. 42 

3.4 Примери за интернет медия планиране........................................ стр. 45 

3.5 Симбиоза между различни интернет рекламни инструменти.... стр. 51 

 

 

4. Собствен бизнес опит и наблюдения върху интернет рекламата 

4.1 Нишовата реклама в интернет......................................................... стр. 55 

4.2 Проектът за нишова рекламна мрежа на User Media................... стр. 59 

- Описание и функции на рекламна мрежа AutoForums.BG... стр. 60 

- Автомобилните форуми - партньори....................................... стр. 62 

- Анализ на статистиката на автофорумите............................... стр. 64 

- Конкурентни проекти и услуги................................................. стр. 65 

4.3 Авто бизнесът и онлайн рекламата.................................................. стр. 65 

- Авто онлайн рекламата в България.....................................................стр. 66 

4.4 Тенденции и прогнози за пазара..................................................... стр. 67 

4.5 Други услуги на User Media………………………………………………......... стр. 69 

4.7 Примерни кампании в рекламните мрежи на User Media............ стр. 71 

 

5. Използвани източници...............................................................стр. 74 

 

6. Приложения................................................................................стр. 77 

 



      

 

User Media Ltd., tel. +359 2 954 29 70 
“Solunska” 59 str., 4 fl., Bulgaria, Sofia 1000,  

reklama@usermedia.net, www.usermedia.net  

 

0. Увод 

 Целта на настоящата разработка е да систематизира и анализира широк обем от 

информация за интернет рекламата и уеб бизнеса, като същевременно разкрие 

многобройните предимства и възможности, които предлага този нов и неразработен на 

сто процента от потенциала си маркетингов канал в България. 

 Текстът ще даде определение за интернет рекламата и ще структурира нейните 

функции. След като опише нейните характеристики ще представи на достъпен език 

видовете интернет реклама, използваните рекламни формати и стандарти и не на 

последно място ще посочи тенденциите накъде духа вятърът в интернет маркетинга.   

 Изследването ще се спре подробно и на функцията на интернет медия 

планирането като съществен елемент от интернет рекламния процес. В студията са 

разгледани и основните комуникационни стратегии, използвани в интернет, като 

въпросът се разглежда през призмата на потребителите, рекламодателите и 

посредниците – уеб пъблишърите. 

През 2008 г., след обстойно проучване на пазара на интернет реклама и уеб 

услуги, с моите партньори развихме нашата концепция за мрежа за нишова онлайн 

реклама, след което създадохме компанията User Media Ltd. Фирмата ни разработи 

уникална за българския пазар мрежа за нишова онлайн реклама, която се базира на 

таргетирания профил на аудиторията в специфични специализирани уеб портали, 

социални мрежи и форуми.   
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Опирайки се на факта, че тези интернет сайтове имат хомогенна и таргетирана 

аудитория, която има определени нагласи и нужди, ние обединихме технологично тези 

сайтове и създадохме продукт, който стъпва с крачка пред конкурентите си. Така, ако 

рекламодателят иска да достигне до съответната аудитория, той няма нужда да я 

преследва в десетки сайтове и да води преговори с различни пъблишъри. Той вече може 

да менажира кампанията си от един център и да знае, че посланието ще достигне до 

прецизно таргетираната аудитория в мрежата на User Media.  

 Именно персоналното ми навлизане в сферата на интернет рекламата и 

успешното развитие на проекта User Media ме провокираха да споделя натрупаната 

информация и знания за интернет рекламата под формата на този текст.   

 

 

 

 

 

 

 



      

 

User Media Ltd., tel. +359 2 954 29 70 
“Solunska” 59 str., 4 fl., Bulgaria, Sofia 1000,  

reklama@usermedia.net, www.usermedia.net  

 

1. Профил на интернет рекламата 

 

1.1 Определение и поява на интернет рекламата 

 

 Интернет реклама е всяка маркетингова комуникация в глобалната мрежа, която 

прави връзка между съзнанието на потребителя и посланието на рекламодателя. Ако 

имаме на лице тези две условия – потребител на интернет услуги (consumer) и субект, 

който изпраща търговско послание към него под каквато и да било форма през 

използваните интернет базирани услуги, следователно можем да говорим за интернет 

реклама.  

За да стане по-ясно какво точно е интернет рекламата, най-добре би било да я 

разглеждаме отчасти в сравнителна характеристика с традиционната реклама.  

 По своята същност интернет рекламата не се различава принципно от 

традиционната реклама и от класическото разбиране за рекламата. Разликата е 

единствено в комуникационния канал и в различните методите на убеждаване. Целите 

и принципите на интернет рекламата са същите като на традиционната реклама – 

нейна главна цел е да продава! Именно, обаче, защото интернет рекламата предлага по-

евтин, по-лесен и по-качествен начин за осъществяване на продажби тя се превръща в 

толкова желан инструмент в маркетинговия микс на рекламодателите. 

 Интернет рекламата, за разлика от традиционните рекламни формати, предлага 

и един изключително важен елемент, който е и нейното най-главно конкурентно 

предимство. Това е възможността за изключително прецизно таргетиране на 

рекламното послание и възможността за изключително прецизно измерване на 

ефективността от изпращането на това послание. 

 Онлайн рекламата в световен мащаб се ражда през 1994 г. с появата на 
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рекламния банер като формат и с бурното развитие на интернет комуникацията (по 

Wikipedia и Internet Advertising Bureau).  В интерес на истината най-първата онлайн 

реклама всъщност е масов спам имейл, промотиращ адвокатската кантора на двама 

млади юристи. Малко след него в края на 1994 г. се появява и първият банер в интернет 

сайта www.wired.com, който рекламира бира. За онлайн реклама в България се заговори 

с леко закъснение. Така през 1999 г. първите рекламни банери се появиха и у нас в 

порталите www.dir.bg и www.gbg.bg („Интернет рекламата - мисията възможна”, 

Жюстин Томс).   

 От гледна точка на потребителите интернет рекламата има следната разлика с 

традиционната реклама – при нея потребителят не е пасивен субект, напротив, 

интернет рекламата е интерактивна и въвлича потребителите. Това е и главното й 

предимство пред традиционните маркетинг инструменти. Ето защо, макар и след 

толкова десетилетия, силно актуална за интернет маркетинга е изречената от 

Конфуций фраза: „Разкажи ми и ще го забравя, покажи ми и ще го запомня, въвлечи ме 

и ще го разбера.”. Именно в това се състои главната сила на интернет рекламата, тя 

успява да въвлече потребителя, като по този начин той успява да разбере посланието и 

съумява да стане съпричастен по някакъв начин – било то чрез покупка или пък чрез 

присъединяване към дадена група, послание, кауза или прочие. За разлика от 

традиционната реклама, където потребителят е пасивен, а рекламата наративно му 

казва какво, как, кога, защо и къде да прави. 

 От гледна точка пък на уеб пъблишърите или всички онези хора и компании, 

които имат уеб сайтове и се издържат от интернет реклама, тя (интернет рекламата) 

представлява ефикасен начин за комуникиране с нуждите и потребностите на 

потребителите и най-вече за генериране на приходи. Тук е мястото да споменем, че 

благодарение на интернет рекламата „мястото” интернет се превърна в един наистина 

огромен и безграничен – безплатен масив от информация. Благодарение на интернет 

http://www.wired.com/
http://www.dir.bg/
http://www.gbg.bg/
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рекламата уеб пъблишърите могат да предоставят безплатно своите информационни 

услуги, а потребителите могат да се възползват от тях, отново безплатно.  

Така, смея да твърдя, този комерсиален кръговрат дава и своя положителен 

принос за обществото, като се превръща в основен двигател на технологичния и 

информационен напредък в обществото. Без рекламата и стремежът към печалба, 

интернет нямаше да бъде това, което е в момента – огромна и на практика почти 

безплатна бездна от знание. 

 

 

 

 

 

1.2  Функции на интернет рекламата 

 

От гледна точка на рекламодателите, интернет рекламата е един от механизмите 

и елементите на маркетинговия микс за увеличаване на продажбите. Основната 

функция на интернет рекламата е, че тя позволява, образно казано, да се осъществи 

интерактивен диалог между купувача и продавача. За разлика от традиционните 

рекламни канали интернет се характеризира с прецизност при таргетирането и 

измерването на ефективността от дадена рекламна кампания. 

Счита се, че потребителите от своя страна, вече са привикнали към всякакъв вид 

рекламни послания. Затова ефективността на много от рекламите е под въпрос. Тук 

идва ролята на интернет рекламата, като нов и не напълно развит рекламен канал в 

България, който предлага нови и уникални начини за отправяне на рекламното 

послание. Начини, които, съпоставени с традиционните рекламни модели, дават 

гаранция за по-висока ефективност на рекламата.  
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Интернет рекламата позволява акцентът да се измести към желанията на 

потребителите. Т.е. качественото маркетиране на пазара да вземе превес, за да се 

очертаят специфичните потребителски желания и нужди и рекламните послания да се 

подготвят така, че да бъдат приети с интерес и внимание от потребителите. 

Интернет рекламата, подобно на традиционната реклама, преследва три основни 

цели - да създаде, наложи и отличи дадена търговска марка, да увеличи пазарния дял 

на съществуваща стока или услуга, като например спечели нови пазарни сегменти и не 

на последно място да създаде лоялност към дадена търговска марка – стока или услуга. 

 

 

1.3 Видове интернет реклама 

 

За да добием пълна представа за възможностите, които предлага интернет 

рекламата, ще се спрем на различните видове реклама в мрежата, като разгледаме 

няколко ключови категории – рекламните формати, рекламните стандарти, 

ценообразуването в интернет рекламата и тенденциите в интернет рекламата.  

Рекламата в интернет има две основни направления – тя бива имиджова и 

тематична /контекстуална/ (по Мартин Попов, Interactive Share, www.interactive-

share.com).   

Целта на имиджовата реклама е да наложи и увеличи разпознаваемостта на 

марката на дадена компания. При нея стремежът е брендът да стане по-известен и 

разпознаваем сред аудиторията. Имиджовата реклама е най-подходящо да се използва 

когато самата марка вече съществува в публичното пространство и представлява 

интерес за голяма част от аудиторията.  

Тематичната реклама, от друга страна, служи за да бъде отправено послание за 

точно определен продукт към точно определена целева аудитория, която се интересува 

http://www.interactive-share.com/
http://www.interactive-share.com/
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от него. Или казано най-елементарно контекстуалната реклама, освен тематично, е 

свързана и смислово с потребностите на аудиторията.  

Например тематичната реклама може да бъде насочена към хора, които се 

интересуват от точно определен продукт и така да бъде взето решение за промотиране 

тчно на този продукт пред точно тази аудитория. Контекстуалната реклама обикновено 

се използва за продукти и услуги, които имат специфични, а не масови ползватели. Тя 

се нарича контекстуална, защото рекламното послание следва контекста на 

съдържанието на интернет сайта, който се ползва за рекламен канал и от което 

съдържание се интересуват потребителите на този канал.  

 

1.4 Рекламни формати 

 

Рекламните формати по своята същност биват няколко основни – графични, 

текстови и смесени. За да добием пълна представа за възможностите, които предлага 

интернет рекламата, ще се спрем на всеки един от известните и най-разпространени 

рекламни формати по отделно. 

 

 + Рекламен банер – рекламният банер има формата на графично изображение с 

точно определени размери. В него обикновено се поставя линк към интернет 

страницата на рекламодателя. Банерът не е носител на цялата рекламна информация, 

той е просто инструментът, който да привлече вниманието на потребителя към 

рекламирания продукт или услуга. Банерът действа по формулата AIDA - attention, 

interest, desire, action.  

 Съществува световен стандарт за интернет рекламните банери. Стандартът е 

разработен и се поддържа от Interactive Advertising Bureau. Подробна класификация и 

информация за всеки рекламен формат може да бъде намерена в интернет страницата 
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на организацията - www.iab.net. Най-разпространените стандарти, измервани в 

пиксели, са: 

 - 728 x 90 - (Leaderboard)  

 - 468 x 60 - (Full Banner) 

 - 300 x 250 - (Medium Rectangle) 

 - 180 x 150 - (Rectangle)  

 -  160 x 600 - (Wide Skyscraper) 

 

 

 Банерите като цяло биват няколко разновидности. Според графичното си 

оформление те са движещи се и статични. Най-разпространените формати сред 

анимираните банери са – flash и gif, а сред статичните тези в jpеg формат. Новите 

технологии позволяват движещите се банери да се изработват и като rich media банери, 

съдържащи например HTML, 3D анимация или направо видео. Както споменахме по-

http://www.iab.net/
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горе банерът може да бъде имиджов или интерактивен - търсещ действие от страна на 

потребителя, предизвиквайки го да кликне върху него. 

 Въпреки световния стандарт на IAB за формата и размера на банерите, всеки 

рекламодател търси възможности неговото послание да бъде различно, да го отличава 

от останалия огромен поток от реклами. Затова, както ще видим по-надолу, 

съществуват редица нестандартни форми за реклама, които могат да се използват както 

в по-специални случаи, така и по принцип. 

 

 + Rich Media – това е технология за изготвяне на рекламни материали най-често 

с включване на Flash, звук и видео изображение, както и други интерактивни 

инструменти. Rich Media банерите използват максимално възможностите за 

интеракция и превъзхождат стандартните статични или подвижно-анимирани 

графични изображения. Те използват комбинация от няколко интерактивни 

инструмента - анимация, звук или видео изображени. Този рекламен формат се 

доближава най-много до телевизионната реклама. Прогнозите на редица специалисти 

са, че той постепенно ще се превърне в най-предпочитан рекламен формат за 

рекламодателите в интернет.  

 Rich Media банерите са олицетворение на най-голямото предимство на интернет 

рекламата – те въвличат потребителя в случващото се и изискват активно отношение от 

страна на аудиторията. Така за разлика от традиционните форми на реклама 

потребителят е деен участник в маркетинговия комуникационен процес и рекламата е 

съобразена с нуждите и рефлексите му. 

Така видео рекламата например може да се наблюдава в стандартен по размер 

банер или пък да се появява както телевизионната реклама, като прекъсва дадено видео 

съдържание онлайн. С оглед нарастването на видео съдържанието в интернет това е все 

по-често срещана практика.  
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 Аудио рекламата от своя страна използва друг начин на въздействие – така 

докато потребителят сърфира из интернет страницата може да чуе кратък звуков 

рекламен спот или пък ако премине с мишката през даден обект да бъде улеснен и да 

получи допълнителна звукова информация за него.  

  

 + Текстова реклама – тя най-често представлява текстов линк към сайта на 

рекламодателя, който съдържа най-важните ключови думи за рекламирания продукт 

или услуга. Към нея може освен линка да е прикрепено и кратко обяснение от 4-5 думи 

за предлаганата услуга или малко изображение. Текстовата реклама е основен 

инструмент в контекстуалната реклама, която както споменахме по-горе, следва 

съдържанието на сайта и съответния интерес на потребителите.    

 

 

 + Landing Page – или страницата, на която попада потребителят, след като е 

кликнал върху дадена реклама. Най-професионалният подход в интернет рекламата е 

специално за дадена рекламна кампания да се изработват специални интернет 
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страници, които се различават от корпоративния сайт по това, че са направени в унисон 

с характеристиките на рекламираната стока или услуга. Кликайки на рекламния банер 

или друг носител потребителят трябва да бъде отведен в тази специално изготвена 

Landing Page, за да разбере доъплнителна полезна информация, за това което му се 

предлага.  

 

 + Рекламни игри – много често рекламното послание се отправя към 

потребителите под формата на игра. Потребителите се подканват да направят някакво 

действие, срещу което им е обещана награда. Това е основният начин в интернет 

маркетинговия микс, чрез който да се търси интеракция от страна на потребителя.  

 

 + Анкети – така както и игрите, анкетите са начин за интеракция с 

потребителите. Обикновено, освен за чисто отправяне на маркетинговото послание, те 

служат и за събиране на ценна демографска и психографска информация за 

потребителите, която впоследствие се обработва и може да се превърне в сериозен 

източник на идеи за подобряване на продажбите. 

 

 + Floating ads – или казано на български това са плаващи банери. Floating Ads е 

рекламен формат, който прилича на банер, само че обикновено е по-голям. Той се 

появява за няколко секунди в основния екран на браузъра на потребителя и закрива 

останалото съдържание, след което изчезва или се влива в някоя от брандираните от 

рекламодателя секции на сайта. Характерно за този вид банери е, че гарантират по-

висока кликаемост от страна на потребителите и биха отвели повече потенциални 

клиенти към сайта на рекламодателя. Но, разбира се, този формат трябва да се ползва 

умерено и след внимателна преценка, защото има потребители, които се дразнят 

изключително много от него. 
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 + Expanding ad – Това представлява реклама, която променя размера си и която 

изскача над останалото съдържание в уеб страницата, след което обикновено се 

прибира в стандартен банер, който е разположен а едно от стандартните за банерите 

места. Най-удачно е подобна реклама да се използва когато имаме голяма промоция 

или нов продукт, който задължително си заслужава да се види от потребителя заради 

добрите условия и добавена стойност. В никакъв случай тази реклама не трябва да носи 

стандартно съдържание и да дразни потребителя. 

 

 + Wallpaper Ad – това е реклама, която заменя фона на сайта и го брандира с 

посланието на рекламодателя. Така например цялото съдържание в уеб страницата 

остава същото, но се заменя фона, на който то е поднесено. Обикновено се използват 

цветове или картинки, типични за имиджа на рекламодателя. Пратиката използва този 

вид реклами за създаване на ко-брандирани секции в сайта на уеб пъблишъра, които са 

спонсорирани от рекламодателя. 

 

+ Trick banner – това е банер, който създава илюзията, че е част от съдържанието 

на сайта. Като например диалогов прозорец, падащо меню, лента с бутони или друга 

типична част от сайта. Използвайки този банер рекламодателя си гарантира по-висока 

кликаемост, защото потребителят натиска върху някой от бутоните с идеята, че те са 

част от сайта. Често обаче този вид реклама дразни потребителите, затова е 

препоръчително да се внимава с използването му. 

 

+ Pop-up – поп-ъп рекламите представляват банер или нова уеб страница, която 

изскача при зареждане на друга интернет страница или пък при натискане на даден 

бутон или банер.  
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+ Регистрация в търсачки и каталози – това е задължителната първа крачка след 

създаването на даден сайт. Вписването на даден сайт в търсачки като Google, MSN или 

ICQ, гарантира, че при търсене от потребителя по ключова дума, съвпадаща с вашата 

дейност, вашият сайт ще се появи сред търсените резултати. В модерния интернет 

маркетинг SEO (Search Engine Optimization) е неизменна част от интернет рекламния 

микс. Без SEO е немислимо да пристъпим към използването на другите рекламни 

инструменти.  

 

+ VIP позиция – това е форма на интернет реклама, която срещу заплащане 

откроява вашето послание сред останалите, като го вдига по-нагоре в резултатите или 

го маркира в открояващ се цвят. Този формат се използва най-често в каталожни 

сайтове, сайтове с обяви или пък форуми, за да се открои определено съдържание над 

останалите като VIP. 

 

 + Мейл реклама – мейл рекламата представлява изпращане на съобщение, текст, 

картинка или друг елемент, с които се поднася рекламното послание по електронната 

поща до много получатели. Обикновено има два вида такива кампании – при едните 

потребителят сам е изразил съгласието си и е дал имейла си с регистрация в даден сайт, 

като така се е съгласил да научи повече информация за предлаганите продукти или 

услуги, а другият вид мейл кампании минават към графата SPAM, защото потребителят 

не е заявил предварително съгласието си да получава подобно съобщение.   

 

 + Вирусен маркетинг (Viral marketing) – това е един модерен и в духа на 

съвременните форми на комуникация маркетинг модел. Вирусният маркетинг е 

техника, при която рекламното послание се предава от потрребител на потребител. 
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Това обикновено става с програми за чат или интернет разговори, по имейл чрез 

изпращане на линк или чрез масово съобщение до всички абонати в контакт листата на 

потребителя, който е решил да сподели посланието. Това е особено сполучлив начин за 

рекламиране най-вече на социални и благотворителни кампании, защото потребителят 

се чувства съпричастен към дадена кауза и препраща напред по веригата съобщението, 

което на него са му изпратили други потребители. Напоследък обаче маркетолозите 

започнаха да имплементират каузи и в продуктите и услугите, които предлагат 

търговските компании, за да могат да използват този маркетингов похват в своя полза. 

Така например една компания се комуникира като загрижена за околната среда и чрез 

вирусен маркетинг привлича потребителите за своята акция по залесяване или 

почистване на гора.  

 

 + RSS – това е технология, която позволява на потребителя да се абонира за най-

новата информация в даден сайт, която да пристига в пощата му или в специален 

браузър, чрез който да се четат последните съобщения. Така на практика потребителят 

спестява време и усилия, за да посещава любимите си места в мрежата и това, което му 

е необходимо като информация, само пристига при него. Все повече компании вече 

вграждат рекламните си послания в RSS емисиите, които изпращат. Това е още един от 

каналите, който предлага интернет рекламата. 
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2. Ценообразуване и анализ на пазара на интернет рекламата 

 

2.1 Модели на ценообразуване в интернет рекламата  

 

Рекламата в интернет се характеризира с няколко основни метода на 

ценообразуване. Ще обясним какво рпедставлява всеки един от тях (подробно в 

Wikipedia и Interactive Advertising Bureau). 

 

+ CPM (Cost Per Mile / Impression) – или Цена за 1000 импресии. Това е най-

разпространеният за момента в световен мащаб интернет рекламен стандарт на 

ценообразуване. Тази техника се прилага за измерване на стойността на интернет 

рекламни кампании, които използват различни банер формати, текстови линкове, 

имейл кампании и др. Една импресия отмерва всяко едно появяване на рекламния 

банер на интернет страницата в браузъра на потребителя при едно презареждане на 

сайта. Обикновено CPM моделът измерва рекламата на цена за 1000 излъчени 

импресии.  

 

+ CPC (Cost Per Click) – или Цена за клик. Това е вторият най-разпространен 

световен стандарт за заплащане на интернет рекламата. Той е известен също така и под 

името Pay per click (PPC), защото рекламодателят плаща не на брой излъчвания на 

дадена реклама, а на брой кликвания върху тази реклама. Този рекламен формат е 

сравнително по-икономичен за рекламодателите, защото при него не се заплащат 

всички излъчвания на рекламния банер, както при CPM рекламата. Но тенденцията е 

цената за клик да расте и да се доближи като стойности и оскъпяване до цената за CPM. 



      

 

User Media Ltd., tel. +359 2 954 29 70 
“Solunska” 59 str., 4 fl., Bulgaria, Sofia 1000,  

reklama@usermedia.net, www.usermedia.net  

 

Също така практиката в световен мащаб показва, че CPC моделът придобива все повече 

популярност и не е изключено скоро да измести CPM модела, каквото се случва в САЩ 

и някои други по-развити страни. Основната причина за това е фактът, че 

рекламодателт плаща само за клик върху неговата реклама. Докато при CPM модела от 

1000 излъчвания на рекламния банер обикновено средната кликаемост на рекламата се 

движи в диапазона 0.10 до 1.0% реалиузирани кликове на база 1000 излъчени 

импресии на рекламата. 

 

+ CPA (Cost Per Action) - или Цена за действие. Това е вид пърформанс интернет 

реклама, която е най-широко разпространена в сектора на партньорския маркетинг 

(affiliate marketing). Според CPA стандарта уеб пъблишъра поема целия риск за 

излъчването на дадена реклама и очаква възврващаемост едва когато потребителят 

извърши покупка от сайта на рекламодателя или друго договорено действие в резултат 

на това, че е видял рекламата, кликнал е на нея и се е регистрирал и е закупил нещо от 

рекламодателя. Рекламодателят плаща единствено, ако е налице такова действие от 

страна на потребителя. Към този стандарт спада и CPL (Cost Per Lead) рекламата, когато 

потребителят трябва да попълни някаква анкета или бланка и да се регистрира за нещо 

в сайта на рекламодателя.  

 

+ CPC (Cost Per Conversion) или Цена за конверсия. Това е рекламен стандарт, 

при който се заплаща на привличане на потребител като клиент или в случая 

конверсията може да представлява регистрацията на потребителя в сайт за онлайн 

залагания или онлайн магазин например. Така дефиницията за конверсия варира в 

зависимост от нуждите на рекламодателя. Обикновено величината на конверсиите 

показва колко успешен е даден интернет бизнес. Колкото по-голям е броят на 

конверсиите, толкова по-успешна значи е рекламната кампания. 
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 2.2 Основни интернет рекламни модели в България 

 

В България основният модел по-който се движи пазарът на интернет рекламата е 

CPM моделът – или Цена за 1000 импресии. Това е предпочитаният модел за работа от 

абсолютно всички големи уеб пъблишъри, уеб медии, рекламни агенции и др. Този вид 

реклама се причислява от специалистите към ATL рекламата в интернет и се нарича 

още Дисплей реклама (по Мартин Попов, Interactive Share, www.interactive-share.com).   

От 2007 г. в България успя да си пробие път и да се наложи и най-използваният и 

ефективен в световен мащаб модел. Това е моделът на CPC рекламата – или цена за 

клик. Както споменахме по-горе, неговите разновидности са - Cost Per Action, Cost per 

Lead, Cost per Sale, Cost Per Conversion и др.  

Интернет компаниите, които успяха да наложат този модел в България, са Google 

Adwords/AdSense, Easytrader.bg и eTarget.bg. Toва са по същество рекламни мрежи, 

които обединяват в своите канали стотици малки и големи сайтове, в които продават по 

Цени заклик определена неимиджова част от рекламния инвентар на тези сайтове. 

Постепенно през 2008 г. стартираха и други подобни проекти, чието развитие се 

очаква с интерес. Такива са например проектите на Httpool.bg, който се явява конкурент 

на Изи Терйдър и проектите за нишово таргетирана онлайн реклама на User Media, 

който обединява рекламни площадки в тематично подбрани сайтове (за проекта на 

User Media е отделена последната глава на наръчника).  

Докато CPM онлайн рекламата е наричана ATL рекламата в интернет, то CPC 

рекламата е наричана още BTL рекламата в интернет. Наричана е така от 

специалистите, заради възможностите за директен контакт с потребителя и неговите 

нагласи и потребности. Именно пряката интеракция с потребителя е главното й 

http://www.interactive-share.com/
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предимство.  

 Една от причините CPC моделът или Цена за клик да не се наложи толкова бързо 

в България, а и в световен мащаб, е ниската печалба за пъблишърите от ниската цена за 

един клик, която е наложена на пазара. Въпреки това безспорно за рекламодателите 

CPC модела е много изгоден с ниската цена за клик в сравнение със скъпия CPM модел. 

Уеб пъблишърите обаче нямат финансов стимул да приложат масово този модел, 

заради ниските печалби, които той носи. Това важи особено при продажбите на 

Premium инвентара в уеб сайтовете.  Обикновено всеки уеб сайт се стреми да продава 

най-апетитните си позиции на най-високи цени. Затова тези позиции се наричат 

Premium позиции и се продават само по CPM модел. Докато по-неатрактивните си 

позиции уеб пъблишърите предпочитат да продават и по модела CPC, за да 

монетизират и от този аспект трафика си. Такива са например рекламните позиции в 

невидимата от първо влизане част на сайтовете, позиции в долната част на сайтовете и 

позиции, за които се смята, че не са имиджови и привлекатлни. 

 Важно е да се спомене още, че както при традиционната реклама, интернет 

рекламните модели също имат своето специфично приложение и предназначение. Така 

например CPM моделът е подходящ за налагането на нови продукти и услуги на пазара, 

докато CPC моделът е най-подходящ за контекстуална реклама и за качествена реклама 

за вече съществуващи продукти и услуги, познати на потребителите. 

 Изброените модели намират приложение в съответните мрежи от сайтове. 

Самите сайтове от своя страна се разделят на няколко вида – главно според 

съдържанието, което излъчват и според посетителите, които привличат. Главното 

разделение на сайтовете е следното: 

 

- Premium web sites – към тях спадат утвърдени имиджови сайтове с наложен 

бренд, които излъчват авторско съдържание, имат специализирана аудитория и 
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участват в онлайн метрики. Често най-важното условие да ви причислят към тази група 

е да имате утвърден и уважаван бренд (по критериите на Easy Trader за добавяне на 

сайтове към мрежата им, www.easytrader.bg) 

 

- Middle web sites - това са популярни сайтове, които се различават от горните по 

това, че често не излъчват авторско съдържание, а копират такова от други медии, 

аудиторията им не е постоянна и е неясна, защото например не участват в 

специализираните онлайн метрики (за метриките чети в следващата глава). 

 

- Traffic sites – това са сайтове, които не излъчват собствено съдържание, а най-

често служат за обмен на създадена другаде информация. Такива например са торент 

сайтовете, сайтове за запознанства и срещи, сайтове-трафик генератори, порно сайтове 

и др. Специфичното тук е, че заради съмнителното си съдържание, тези сайтове често 

не са предпочитани от рекламодателите, въпреки че по посещаемост са окупирали 

челните места. Така например, въпреки че българските торент сайтове zamunda.net и 

arenabg.com са най-посещаваните места в мрежата, те биват избягвани от 

рекламодателите. Причината е, че рекламодателят не си позволява да рискува с това 

брандът му да бъде асоцииран със сайтове, чието съдържание се смята от определени 

кръгове за съмнително. Но въпреки това тези сайтове си имат свой специфичен 

контингент от рекламодатели и се издържат успешно от реклама. В тях е наложен CPC 

моделът и се избягва имиджовата реклама. Защото никоя реномирана компания не би 

искала брандът й да се отъждествява с нелегално онлайн съдържание, порнографски 

материали или друго подобно.  

 

За да нарисуваме пълната картина на предпочитаните модели за реклама в 

интернет в България, трябва да отбележим, че през 2008 г. се затвърди практиката 

http://www.easytrader.bg/
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почти всеки един рекламодател да използва и двата модела в интернет медиа плановете 

си - CPC + CPM. Така рекламодателите разшириха възможностите си за облъчване на 

аудиторията. От друга страна това им дава гаранция, че ще достигнат до всички от 

търсените потребители, защото различните мрежи от сайтове работят с различни 

модели за продажби на реклама.  

Плюсовете и минуси на двата модела, както ги определя Мартин Попов от 

интернет агенциа Interactive Share, са: (използвана класификация на Мартин Попов, 

www.interactive-share.com):  

 

CPM модел   

+ Плюсове - създаване на познаваемост на марката; бързо налагане на нови 

марки или продукти; имиджова реклама; ефективен визуален контакт; облъчване на 

масова и таргетирана аудитория; висока креативност и интерактивност на рекламните 

форми 

- Минуси - най-скъпата реклама в интернет; постоянно намаляваща ефективност 

 

CPC модел 

+ Плюсове - ниски разходи; изключителен таргетиран и качествен трафик;  

своевременна намеса и корекция на криейтив, цена на клик, селекция на уеб сайтове и 

т.н.; висока ефективност на рекламата; недоразвит рекламен канал в България 

- Минуси - не се препоръчва при налагане на нови марки и продукти; ниска 

креативност 

 

По неофициални данни за 2008 година Цена за един клик - Cost per Click модела 

е увеличл своя дял от цялостният рекламен микс и е достигнал до между 15 и 20% от 

него (неофициални данни на НетИнфо и Easy Trader). През 2009 г. се очаква още по-

http://www.interactive-share.com/
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голям ръст на дела на този модел, като според един от лидерите на пазара – рекламна 

мрежа Easy Trader, CPC сделките ще достигнат до пик от 35% от общо изразходваните 

бюджети за интернет реклама.  

 

 

2.3 Профил на българския пазар на интернет реклама  

 

До средата на 2008 г. пазарът на онлайн реклама в България се намира във 

фазата на сериозен растеж. Това показват статистическите данни на едни от водещите 

рекламни и маркетингови агенции – медиашопа Piero97 и пипълметричните компании 

Nielsen Online и Полската Gemius. През последните 4 години растежът е огромен и 

надминава 300% само за периода 2004 – 2008 г. (средно между  40 и 80% за година).   

Показателен факт за доброто развитие на интернет рекламния пазар в България 

са няколкото ключови инвестиции на нашия пазар от 2008 г. За пример могат да бъдат 

посочени двете стратегически партньорства от края на 2008 г. – Инвестор.БГ ще 

дистрибутира реклама в сайтовете на Yahoo!, а Google AdWords сключи партньорство с 

Хост.БГ, част от НетИнфо.БГ, като ще бъде негов ексклузивен риселър за България за 

Google рекламите.  

Не на последно място, показателни за прогресивното развитие на интернет 

пазара в България, са и две сериозни инвестиции на чуждестранни компании в 

български интернет компании - лидери на пазара. Така в началото на 2009 г. фондът за 

рискови инвестиции 3TS Cisco Growth Fund придоби близо 17% от акциите на 

Инвестор.БГ за 2.5 млн. лв. Малко по-рано през 2008 г. пък още една ключова сделка 

затвърди сериозността на българския пазар на интернет реклама. Товгава Sanoma 

Magazines International придоби над 80% от лидера на българския интернет рекламен 

пазар - Нет Инфо АД.   
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С тези две сделки чуждестранните инвеститори показаха, че гледат сериозно на 

пазара в България, като основният им аргумент е, че щом към 2008-2009 г. интернет 

рекламата като дял от рекламния микс заема 3-4%, то след 4 до 8 години делът на 

интернет рекламата в медиамикса ще достигне нивата на развитите западни пазари – 

или средно около 15-18%. Това е и причината чуждестранните компании да се 

ориентират към българския все още развиващ се пазар, защото в сравнение с вече 

утвърдените и плавно развиващите се западни пазари, ситуацията в България 

предвещава по-добра възвръщаемост на инвестициите в интернет реклама и 

съдържание. 

 Към края на 2008 г. около 70% от пазара на онлайн реклама в България се 

контролира стабилно от 9 големи компании (уеб пъблишъри). Това са Dir bg, 

НетИнфо.БГ, Investor.BG, Web Media Group, Web Ground, DarikWeb, Икономедиа, 

MSKey Group и Mail.bg (по данни на „Капитал-онлайн“, ноември 2008 г.).  Тенденцията 

обаче е да настъпва все по-голямо фрагментиране на пазара с появата на нови по-малки 

играчи.  

 Основният бизнес модел, който следват лидерите на пазара е да задоволяват 

информационните нужди на потребителите. Повече от компаниите обаче се стремят да 

диверсифицират услугите си и да предлагат не само новинарска информация 

(www.netinfo.bg, www.dnes.bg, www.dnevnik.bg, www.news.bg, www.actualno.com, 

www.dariknews.bg), a и информация от портален и каталожен тип (www.gbg.bg, 

www.dir.bg, www.start.bg). През последните години лидерите на пазара създадоха и 

проекти в сферата на социалните мрежи (www.aha.bg, www.zoom.bg, www.auto.dir.bg) за 

да припокрият и други потребителски ниши. 

 Съществена характеристика за бизнес модела на уеб пъблишърите - лидери на 

пазара е, че успяха да развият проекти в различни сфери, с което припокриха големи 

групи потребители диференцирани по пол, интереси, възраст, доходи, населено място, 

http://www.netinfo.bg/
http://www.dnes.bg/
http://www.dnevnik.bg/
http://www.news.bg/
http://www.actualno.com/
http://www.dariknews.bg/
http://www.gbg.bg/
http://www.dir.bg/
http://www.start.bg/
http://www.aha.bg/
http://www.zoom.bg/
http://www.auto.dir.bg/
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навици и други социо-демографски признаци. Това беше умишлено търсен ефект от 

страна на пъблишърите, за да са в състояние да предложат пълно обслужване на 

рекламодатлите и рекламните агенции. Така ако един клиент има нужда да рекламира 

пред мъже и жени на възраст между 20 и 40 години, даден пъблишър ще може да му 

предложи комплексно обслужване и да усвои по-голям дял от рекламния му бюджет, 

поради факта, ще че може да гарантира достигане на по-широк спектър от аудиторията 

по различни признаци.  

От началото на 2008 година агенциите Gemius u Nielsen Online предлагат 

цялостна метрична система за измерване на посещаемостта, трафика и подробна 

демографска информация за посетителите в българските сайтове. Според редица 

експерти от бранша това е положителна стъпка за развитието на българския пазар на 

интернет реклама, поради факта, че пипълметрията вече ще разполага с единен 

стандарт за измерване на аудиторията. Метриките позволяват рекламодателя да 

прецени и заплати за точно определена аудитория, без тя да се повтаря в различните 

сайтове. Така облъчването на публиката има възможност да става с по-голяма 

ефективност, което според експертите е най-големия плюс на метриките (повече за 

метриките на Nielsen и Gemius в следващата глава).  

Според критиците обаче, наличието на две различни метрики, които не обхващат 

всички сайтове, а за момента само между 300 и 500 сайта, до известна степен изкривява 

статистическия облик на пазара. Причина за тези притеснения е факта, че Nielsen и 

Gemius измерват само една част от интернет трафика в България, а освен това самите 

данни на двете метрики се различават – едната система мери уникални посетители, а 

другата брой браузъри.   

Също така в статистиката на двете метрики не попадат уебсайтове, които 

реализират огромен трафик, като например торент тракерите и някои по-малки 

медийни групи, поради скъпата такса, която е необходимо да бъде заплащана месечно 
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(между 100 и 500 евро в зависимост от посещаемостта на сайта), за да стане даден сайт 

част от тези метрични системи.  

Въпреки всичко новите метрични системи по-скоро допринасят за по-голямата 

прозрачност на пазара на онлайн реклама и въвеждат единен стандарт или единна 

валута, с която да се измерва и продава интернет рекламата. Това улеснява 

многорекламодателите, които купуват реклама, защото така могат да планират по-

прецизно и по-ефективно своите кампании. 

 Според редица визионери скоро предстоят сериозни промени в интернет 

метриката, които ще нажежат още повече конкуренцията на малкия български пазар. 

Очаква се масовото навлизане на пазара на продутка на Гугъл – Google Ad Planer, който 

ще бъде безплатен и ще предоставя същата услуга – измерване на трафика и 

аудиторията. Въпреки че и в момента Google Analytics дава подробна статистическа 

информация, каквато дават Nielsen и Gemius, двете фирми все пак успяха да се наложат 

на българския пазар с предлагането на социо-демографски данни, каквито Google 

Analytics не предоставя. Но дали Google Ad Planner ще спечели битката, която още не е 

започнала, е въпрос на време. 

  Ниските бариери за навлизане на пазара на онлайн услуги и онлайн реклама в 

България благоприятстват постоянно появата на нови проекти на пазара. 

Необходимата първоначална инвестиция за стартиране на интернет бизнес проект е 

оценявана в рамките на 10-30 хил. лв. според различни интернет предприемачи. Това 

са средства необходими за разработката на един онлайн проект, програмирането му, 

наемането на хостинг и сървър и първоначалните режийни разходи по проекта.  

 Конкуренцията на българския интернет пазар расте постоянно. Всеки месец на 

пазара се появяват нови онлайн проекти и услуги. Българският онлайн пазар е обхванат 

от ускорен процес на  профилиране и таргетиране, както на услугите, така и на 

проектите. Въпреки това големите компании успяват да запазят лидерските си позиции 
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и за в бъдеще не се очаква сериозна промяна на статуквото. Една от причините е, че 

лидерите на пазара изкупуват светкавично най-перспективните млади проекти, които 

започнат да отнемат дори минимален процент от пазарния дял на големите. За справка 

могат да се посочат няколко сериозни поглъщания от 2008 година. Investor.BG придоби 

най-посещавания тинейджърски форум www.Teenproblem.com, с което добави хиляди 

младежи посетители към портфолиото си, както и новинарския портал за авто новини 

www.Automedia.bg и здравния портал www.Puls.bg. НетИнфо.БГ пък погълна едни от 

най-перспективните web 2.0 проекти за България като цяло. Това са социалната мрежа 

за споделяне на съдържание www.svejo.net, видео портала www.vbox7.com и списваният 

изцяло от потребителите сайт за новини, коментари и споделяне на мнения - 

www.bgreporter.com.   

http://www.teenproblem.com/
http://www.automedia.bg/
http://www.puls.bg/
http://www.svejo.net/
http://www.vbox7.com/
http://www.bgreporter.com/
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Източник: КАПИТАЛ, юли 2007 г. 

 

 

Макроикономически тенденции 

 

БВП - НСИ  

2005: 21 447 727 хил. Евро 

2006: 25 313 307 хил. Евро 

2007: 29 984 522 хил. Евро 

2008: прогноза 6% ръст 

 

Разходи за реклама  

в хил. Евро 

2002:   79 762 000,00 

2003:   89 476 000,00 

2004: 103 030 000,00 

2005: 132 981 500,00 

2006: 183 954 000,00 

2007:   

 

Разходи за реклама на глава от 

населението в Евро 

2002: 10,17 Евро 

2003: 11,52 Евро 

2004: 13,32 Евро 

2005: 16,49 Евро 

2006: 22,74 Евро 

 

 

 
Източник: КАПИТАЛ / Nielsen, май 2008 г. 

 

Пазарът на онлайн реклама  

 

2004 г. – 3.1 млн. лв  () 

2005 г. – 5.6 млн. лв. () 

2006 г. – 8.0 млн. лв. () 

2007 г. –  12 млн. лв. () 

2008 г. – 22 млн. лв. над 80% ръст 

 

Онлайн рекламата като дял от 

общия рекламен микс 

 

2007 г. – 3% 

2008 г. прогноза – 4-6% 

2009 – прогноза – 7-8% 

2010 – прогноза – 10-12% 

 

 

 

 
Източник: “Капитал”, онлайн медии, 

рекламни агенции и рекламна агенция-

пазарен лидер “Пиеро 97” 
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2.4 Анализ на пазара – клиенти и размер на продажбите 

 

 За да добием представа за тенденциите на пазара на интернет реклама в 

България ще разгледаме статистиката за неговия ръст за няколко години назад.  

Общите тенденции в онлайн рекламата показват, че за 2006 г. спрямо 2005 г. има 

нарастване на рекламните бюджети в интернет с над 100%. За този период се отчита и 

намаляването на потреблението на телевизия, радио, кино, ежедневна и месечна преса, 

за сметка на нарастването на потреблението на интернет и седмична преса, отбелязват 

от агенцията-лидер на пазара “Пиеро 97”. Това е периода на най-масовото мигриране 

на потребителите към интернет, свързано с появата на все по-достъпни технологични 

решения за домашни и офис компютри за свързаност към глобалната мрежа. 

 За 2005 г. спрямо 2004 г. е отчетено нарастване на рекламните бюджети в 

интернет с около 72%, а за 2004 г. спрямо 2003 г. е отчетено нарастване на рекламните 

бюджети в интернет с над 113%. Като цяло обаче данните не са прецизни на 100% 

поради липсата на обща метрична система, по която да бъдат равнявани. Въпреки това 

ръстът, както се вижда, е сериозен. 

 Очакваният ръст на пазара на интернет реклама за 2008 г. спрямо 2007 г. е 80%. 

Или в номинално изражение се очаква пазарът на онлайн реклама да достигне над 20-

22 млн. лв.  за сметка на 12 млн. лв. през 2007 г. (прогнози на Нет Инфо и Инвестор.БГ). 

  Очакванията са до 2010 г. делът на интернет рекламата от общия рекламен микс, 

който през 2008 г. е около 4%, да нарасне до 10% от общия обем на рекламния пазар. 

Оптимистична е и прогнозата за следващите две години. Отделно, по данни на 

различни рекламни агенции средният бюджет за рекламна кампания в интернет 

варира между 15 и 30 хил. лв. Това е в пъти по-ниско от бюджетите отделяни за ТВ 

реклама, но като цяло тенденцията е да се върви в посока сериозно увеличаване на 

средствата за рекламни кампании в интернет. 
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 Макар че обемът на интернет рекламата е относително нисък като част от общия 

рекламен микс, вече над 3 млн. българи от всички 6.7 млн. души са онлайн (по данни на 

Gemius за началото на 2009 г.). Това прави около 45% от населението на България. Тези 

данни дават все по-големи надежди за развитие на онлайн пазара и в частност на 

интернет рекламния пазар. Именно ниският процент на интернет свързаност на 

българското население за момента е показателят, който вдъхва оптимизъм за развитие 

и ръст, както на онлайн пазара, така и на нови и различни интернет проекти и услуги.  

Въпреки това е добре да се споменем, че поради специфичната структура на 

българското население – голям брой пенсионери, голямо количество бедни и социално 

слаби, както и стотици хиляди необразовани, предимно роми, интернет свързаността е 

по-вероятно никога да не достигне размери като в най-развитите страни, където до 

интернет имат всекидневен достъп над 80% от населението (например Дания и 

Великобритания). 

 Важно е да посочим също така, че населението в пределите на България е 6.7 

млн. души. Отделно от тях има около 1 млн. българи, които живеят и работят в 

чужбина. Други около 2.5 млн. от живущите в България са пенсионери, а според 

различни статистически и политически източници други близо 1 млн. души са роми с 

нисък социално-икономически статус. Последните две групи твърдо не използват 

интернет или ако го правят, то това са минимален процент от спадащите към тези 

групи. Така реално в прогнозираните разчети за растежа на интернет проникването 

сред населението трябва да включим тези 6.7 млн. постоянно препибаващи в България 

и от тях да извадим ромите и пенсионерите (общо около 3.5 млн.), след което ще 

получим 3.2 млн. души. Това на практика е потенциалът за насищане на интернет 

пазара в България.  

Разчетите направени по-горе са собствени и се базират на различни 

статистически източници. Избягваме да се предоверяваме изцяло на източници като 
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НСИ поради факта, че тяхната специализация не е интернет, а данните и методиките 

им се базират на други принципи. 

 Затова, ако погледнем данните на НСИ ще видим, че около 1.5 млн. (23%) имат 

интернет свързаност по данни на НСИ за 2007 г. Около 2 – 2.5 млн. (30-35%) пък имат 

интернет по данни на различни агенции за 2008 г. В края на 2008 г. обаче, 

благодарение на своята прецизна технология, Gemius съобщи, че в България интернет 

се използва от над 3 млн. души. 

 Изводът, който можем да направим на базата на горните данни и анализи, е, че 

интернет пазарът в България може да расте още максимум с около 200-400 хил. души 

до пълното си насищане и достигане на около 3.2 млн. души, плюс онази част от 

пенсионерите и ромите, които са потенциални ползватели на интернет, но за техния 

точен брой данни не са налични. 

 Освен демографските данни за интернет проникването в България ще споменем 

и статистически данни за това колко средства се харчат за реклама и под каква форма 

тези пари се инвестират в маркетинг. В България по данни на един от лидерите на 

пазара на интернет реклама – Нет Инфо около 80% от общите онлайн рекламни 

бюджети се отделят за CPM реклама. Пак според Нет Инфо инвестициите в интернет 

реклама за 2008 г. са около 3-4% от общия рекламен микс, като очакванията на 

компанията са за 2009 г. този процент да достигне 8%. 

За сравнение, делът на интернет рекламата в общия комуникационен микс в 

Европа е средно 15%. Изключение правят Великобритания и Дания, където онлайн 

рекламният пазар е изключително добре развит и вече изпреварва телевизионната 

реклама. Интересно е да се обобщи също така, че по данни на IAB /Interactive 

Advertising Bureau/ през 2008 г. в Европа цели 45% от бюджетите за онлайн реклама са 

изразходвани в Search реклама, други 31% са инвестирани в Display реклама, 22% са за 

реклама под формата на обяви, и едва 2% са за имейл реклама.  
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3. Медия планирането в интернет  

 

3.1 Интернет медия планирането – функции и елементи 

 

Интернет медиа планирането е един от най-важните етапи в интернет 

маркетинга.  Както всяка друга реклама, така и онлайн рекламата трябва много 

прецизно да се планира, за да бъде постигнат максимално голям ефект от използването 

на интернет като комуникационен канал. Без добро планиране получените резутати 

може да са незадоволителни. Може да се окаже също, че инвестираните средства в 

интернет реклама са били напразни. 

Невена Миленкова пише в първото сериозно изследване за интернет рекламата 

на български език в края на 90-те години следното (www.trimata.bg/reklama): „Японска 

поговорка гласи: "За да стигнеш, където си тръгнал, първо разбери къде отиваш и после 

избери правилната посока...". 

Преди да продължим нататък нека дадем определение за интернет медиа 

планирането. Това е процес, който предхожда излъчването на всяка една рекламна 

кампания в мрежата. Той започва с изясняване на целите на рекламодателя, преминава 

през планиране на дейностите, бюджетиране, закупуване, излъчване и най-накрая 

оценка на ефективността на рекламната кампания. В процеса на планирането се 

идентифицира целевата аудитория на рекламодателя, като заедно с това се подбират 

най-подходящите канали, където тя да бъде достигната.  

Най-важното от изборените е, че рекламодателят трябва изключително прецизно 

да определи целите на рекламната си кампания и таргет групите, които иска да 

достигне чрез нея. От поставяето на точни и ясни цели зависи какви рекламни 

площадки, носители и начини за реализацията ще бъдат избрани, а това рефлектира 

върху крайния резултат. Също така, именно от ясно поставените цели медиа 

http://www.trimata.bg/reklama
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планьорите ще определят времетраенето и честотата на показване на рекламата.  

 

- Основни принципи на планиране  

  

Принципите в интернет медиа планирането донякъде следват и принципите в 

ценообразуването при интернет рекламата. Защото освен аудиторията, като най-важен 

елемент в медиапланирането, не по-малко важна е цената, срещу която тази аудитория 

може да бъде достигната.  

В България почти всички рекламни и интернет агенции когато планират 

интернет кампании в медия плановете си залагат основно на Premium рекламата. Това 

е познатият ни от първата част на нашето изследване модел, при който пъблишърът 

или даден уеб сайт продава рекламния си инвентар на цена за 1000 импресии или 

наричана още CPM - Cost per Thousand / Mile Impressions. 

През последните две години обаче в България навлезе агресивно и другият 

ценови модел за продажба на интернет реклама - Performance рекламата. Това е 

моделът, при който плащането става на цена за клик – познат още като CPC или Cost 

Per Click. Моделът, който промени коренно медиа планирането в интернет. 

Редица медиа планьори и рекламни агенции вече залагат в плановете си и на 

двата модела. Причината е, че по този начин те се опитват чрез комбинация между 

Premium и Performance рекламата да изградят две неща за рекламодателя – от една 

страна се грижат за това марката му да стане разпознаваема, най-често това се постига 

чрез CPM реклама на Premium позиции в Премиум сайтове, като паралелно с това 

медиа плановете вече включват Performance - CPC рекламни позиции, чиято цел е да 

доведат качествен и таргетиран трафик към уеб сайта на клиента, т.е. да бъдат получени 

повече кликове върху рекламата на клиента. Така, в случай, че Premium рекламата не 

доведе очакваният трафик от посетители към сайта на рекламодателя, вторият канал 
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гарантира, че това ще бъде постигнато, докато първият CPM канал гарантира 

имиджовото присъствие на рекламата и повишаване на разпознаваемостта на марката.  

На практика използването на двата модела в медиа планирането е неизбежно. 

Причината е, че Premium рекламата сама по себе си е няколко пъти по-скъпа от 

Performance рекламата. Ето защо в интерес на рекламодателя е този проблем да бъде 

решен още на етапа на медиа планирането – т.е. съобразно разполагаемия бюджет 

планирането да бъде оптимизирано така, че да доведе до необходимата възвръщаемост 

на инвестицията, да бъде постигнат стабилен бранд ауернес и да бъде привлечен 

нужният поток от хора към сайта на клиента. 

Според редица специалисти именно симбиозата между банер рекламата по 

модела на хиляда импресии (CPM) и текстовата и банер рекламата по модела цена за 

клик (CPC) е бъдещето в интернет медиа планирането.  

 

- Елементи на интернет медиа плана 

 

Основните и най-важни елементи, които съдържа една интернет рекламна 

кампания и един медиа план са: 

- Медия: Къде ще бъде излъчена кампанията, в кои сайтове. 

- Поцизия на рекламния носител: На кои позиции ще бъде  излъчвана рекламата, 

най-видимите Premium позиции или по-евтините Performance позиции на сайта. 

- Размер на банер или брой символи на текстова реклама: Зависи от 

възможността на сайта и позициите, които той предлага и от криейтива на самата 

кампания. По-важно е първо да бъде готов криейтива, а след това да се пристъпи към 

търсене на подходящи канали за неговото разпространение. 

- Вид на таргетираната реклама (пол, възраст, локация, образование, доход): 

Едно от най-големите предимства на интернет рекламата. Затова е важно всеки 
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рекламодател и медиа планьор да се възползва от него. 

- Планирани дни в които рекламата се показва: Отново зависи от целите на 

кампанията. 

- Импресии на дадената банер позиция: Колко пъти общо да бъде излъчена 

дадена реклама. 

- Ротация на банера: Колко пъти тази реклама да бъде показвана на един 

уникален потребител. Зависи както от криейтива на рекламната кампания, така и от 

намирането на точката на насищане. Това е и предимството на интернет рекламата, 

защото можем с точност да зададем колко пъти даден потребител да види рекламата за 

определен период от време.  

- Цена за 1000 импресии или цена на клик: подробна разбивка на Premium и 

Performance рекламния инвентар, който ще бъде закупен за целите на рекламната 

кампания. 

- Брой кликове и брой импресии за целия период на кампанията: Те могат да 

бъдат планирани на базата на средни стойности, които даден пъблишър ще ни 

предостави преди началото на самата кампания. Така по-лесно бихме могли да 

направим разчетите си и да планираме по-прецизна кампания. 

- Цена преди отстъпка: Това са цените, по-които обикновено става планирането 

на рекламните кампании.  

- Отстъпки: Това са общо сумите, които пъблишърът отбива от цената поради две 

причини – закупуване на голям обем реклама на голяма стойност или закупуване на 

рекламата през рекламна агенция или медиа шоп, които имат гарантирани отстъпки от 

страна на пъблишърите. 

- Крайна цена: Цената, която ще плати клиентът. 

Разбира се, всичко изборено дотук се предшества от точно поставени и ясно 

измерими цели. Целта е най-важното нещо за един медиа план, защото на нея се 
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базират последващите разчети и планирания. 

 
- Етапи на интернет медиа планирането 

 

Планирането на една интернет рекламна кампания обикновено започва с 

разговор с клиента и опипване на почвата. След това се пристъпва към изготвянето на 

един кратък списък - бриф, в който клиентът залага няколко неща: 

- Целите на кампанията: дали целта е налагане на бранд, или целта са директни 

продажби или пък регистрации за дадена игра и последващ вирусен маркетинг, дали 

целта е колкото се може по-голям трафик към сайта на рекламодателя или не се цели 

привличане на трафик, а просто имиджово присъствие в дадени сайтове и т.н. 

- Таргет групата: важно е да се определи в този медиа бриф към кого ще бъде 

отправено рекламното послание. Колкото по-точно и ясно се дефинира тази таргет 

група, толкова по-добър ще се получи медиа плана. Таргетирането, със своите 

специфики и възможности в интернет е едно от главните предимства на интернет 

рекламата. 

- Период: от кога до кога ще бъде излъчена рекламната кампания. Защо е 

избран точно този период. Той трябва да съответства на целите, а не да е произволен. 

Ако други компании рекламират по един месец или по една година в дадени сайтове, 

това не значи, че този модел ще сработи и за нашия клиент, например. 

- Бюджет: каква сума е готов да задели рекламодателят за постигането 

на горните цели. Какъв процент е тази сума от цялостния медиа микс, ако 

рекламодателят закупува реклама и в други медии. Другият вариант, понеже голяма 

част от рекламодателите не са запознати с цените и планирането в интернет, е, медиа 

планьорът или агенцията да го посъветва колко ще струва постигането на заложените 

по-горе в медиа плана цели, споделя Мартин Попов от дигитална агенция Interactive 
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Share www.interactive-share.com.  

Много е важно, след като сме се запознали с медиа брифа на клиента да 

направим няколко съществени неща. Трябва да проучим подробно продукта, който ще 

рекламираме и да се запознаем с неговите качества, плюсове и минуси. Просто няма 

как да направим успешна реклама на даден продукт или услуга, ако не сме запознати 

отлично с това, което продаваме. Важно е да научим също така рекламирал ли е нашият 

клиент досега в интернет, ако да - какво, кога, къде и как. Как се позиционира неговата 

марка към момента, какви инструменти и канали е използвала. И не на последно място, 

дорих бих казал нещо изключително важно - анализ на конкуренцията. Трябва да 

знаем къде са нашите конкуренти, за да можем да предвиждаме техните ходове и да 

вземаме преднина с по-иновативни от техните решения.  

След като сме разбрали всичко за продукта и пазарната ниша, започваме да 

разработваме самата интернет стратегия, а след нея и интернет медиа плана.  

 Стратегията включва в себе си заложените цели и комуникационните модели, по 

които да бъдат постигнати. Докато медиа планът е по-скоро подробната разбивка на 

рекламния инвентар и цените по дни.   

 

3.2 Пипълметрията в интернет 

 

Преди създаването на самия интернет медия план е задължително да бъде 

направено подробно проучване и запознаване с нашата таргет аудитория в интернет и 

най-вече кои уеб сайтове се използват най-често от нея. Самото проучване на 

аудиторията медиа планьорите реализират по няколко начина. Ще се спрем на няколко 

от водещите методи за онлайн пийпълметрия. 

http://www.interactive-share.com/
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Има няколко популярни системи за мониторинг на интернет аудиторията в 

България. Най-сериозните сред тях са – Gemius, Niеlsen Online и Google Analytics. На 

базата на статистическа и демографска информацията от тези метрични системи може 

да бъде създадена детайлна картина за навиците и интересите на потребителската 

група, която рекламодателят е решил да таргетира. Вече на базата на тази информация 

може да се пристъши към изготвянето на подробния медия план.  
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Пийпълметрията в интернет се базира на базата на нови технологии и именно 

това я прави уникална и различна от стандартната пийпълметрия в традиционните 

медии. Благодарение на прецизната пийпълметрия интернет рекламата може да бъде 

таргетирана изключително точно.  

За да добием пълна представа как точно работи пийпълметрията в интернет, ще 

се спрем на всяка една от трите големи компании, които предлагат измерване на 

аудиторията на територията на България. 

 

- Google Analytics 

 

 Гугъл Аналитикс е безплатен софтуер за измерване посещаемостта на интернет 

сайтове, предоставян от уеб корпорацията Google www.google.com/analytics. Характерно 

за платформата е, че е най-масовата система за измерване на посещаемостта на 

сайтовете, която безплатно предоставя широк набор от статистически и частични 

демографски данни за аудиторията на даден сайт.  

 Системата работи с поставянето на кратък джава скрипт в кода на дадена 

интернет страница. Веднъж като бъде инсталиран в даден сайт този скрипт се свързва 

със сървърите на Гугъл всеки път когато даден потребител посети вашия сайт 

посредством cookies – файл, който вашия браузър, например Internet Explorer или 

Firefox Mozilla, пази и изпраща автоматично на всеки един сайт, софтуер или човек, 

който го поиска. Така се събира подробна информация за посещаемостта на вашия 

сайт. Основните данни, които Гугъл Аналитикс събира са: 

- Уникални посетители: колко различни човека са влезли във вашия 

Сайт за определен период. 

- Посетители: Колко пъти общо е бил посетен вашият сайт от различни  

http://www.google.com/analytics
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компютри. Ако даден уникален посетител влиза 3 пъти дневно във вашия сайт, то той е 

включен в тази статистиика. 

- Презареждания на страниците /Импресии/: Колко различни 

страници презарежда един уникален потребител. Веднъж тази информация е дадена в 

обобщен вид, а втори път е усреднена, т.е. колко средно са презаредените страници към 

едно уникално посещение. 

- Престой на сайта: Колко минути средно трае посещението на даден 

човек във вашия сайт. 

- Град и държава: От кой град и от коя държава са потребителите, които 

влизат във вашия сайт.  

-     Тор Content: Кои са най-посещаваните и най-четените секции на вашиия сайт.   

- Лоялност на потребителите: Колко % от посетителите влизат веднъж  

и повече не се връщат във вашия сайт и колко % от тях се връщат отново за 2-ри, 3-ти, 

5-ти и пореден път. 

 - Източници на трафик: Откъде идват потребителите към вашия сайт. 

Обикновено три са основните източници на трафик към сайта ви. Според обхвата си 

това са: търсачки, директен трафик или хора препращани от други сайтове, сочещи към 

вас с линк или друга препратка. 

 - Технически данни за посетителския хардуер: Какъв софтуер ползват 

потребителите на своя компютър: разделителна способност на мониторите, 

операционна система, използвани браузър и др. 

 - Ключови думи: по кои ключови думи достигат до вас посетителите, когато 

използват търсачки.  

 - Топ входящи и изходящи страници: Кои са най-популярните входящи страници 

на вашия сайт. Кои са страниците, от които потребителите най-често бягат от сайта ви. 
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 На базата на изброените по-горе характеристики всеки собственик на уеб сайт 

може да оптимизира своите дейности така, че в бъдеще да привлича колкото се може 

повече посетители или просто да не губи съществуващите посетители, а да им предлага 

още по-добри услуги в сайта си. Данните от друга страна се използват и за предоставяне 

на рекламодатели, които искат да рекламират във вашия сайт. На базата на тези данни 

те могат да придобият представа какви хора влизат в сайта ви и какви са техните 

навици.  

 Разликата между софтуера на Google Analytics и услугите, които предлагат 

Нилсен и Гемиус, се състои в това, че вторите две компании измерват прецизно и 

демографския профил на посетителите на даден сайт и са фокусирани предимно към 

рекламодателите, докато продуктът на Гугъл Аналитикс иизмерва посещаемостта и 

специфичните характеристики свързани с нея, които засягат самия сайт. Продуктът на 

Гугъл е фокусиран върху уеб пъблишърите и администраторите на сайтове и спада към 

графата site centric services. Чрез него те биха могли да оптимизират и подобрят сайта 

си. Докато продуктите на Нилсен и Гемиус имат за цел по-скоро да извлекат 

демографските данни за аудиторията на даден сайт и да ги продадат на 

рекламодателите в обработен вид, чрез които данни рекламодателите да са улеснени в 

планирането на своите онлайн рекламни кампании. 

 И трите продукта, разбира се, имат своите предимства и недостатъци, според 

което намират своето приложение. На това ще се спрем малко по-надолу, след като 

разгледаме подробно какво представляват услугите на Нилсен и Гемиус. Но въпреки 

това, трябва да отдадем заслуженото на софтуера Google Analytics, който се е наложил 

като най-масово използвания софтуер за пипълметрия в интернет в световен мащаб. 
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 - Nielsen Online и Gemius                       

                     

 Услугата за измерване на интернет аудиторията на сайтове на Нилсен присъства 

на българския пазар от началото на 2008 г.  Компанията навлезе на българския пазар с 

гръм и трясък, сключвайки договори за измерване на аудиторията на поредица от топ 

пъблишърите в интернет. След близо 6-месечни преговори осемте топ компании 

Инвестор.БГ, Нет Инфо.БГ, Икономедиа, Mail.bg, Уеб Медия Груп, Синера, Дарик и 

Санома Блясък България подписаха договор на стойност 110 000 евро годишно с 

Нилсен.  

 Nielsen Online е една от водещите компании в измерването на онлайн рейтингите 

в САЩ и е изключително добре позиционирана в Западна Европа. Това беше първата 

стъпка на компанията на източноевропейския пазар.  

 Основното предимство на Нилсен, според редица специалисти, е, че успяха да 

навлязат първи на българския пазар и да сключат договори именно с топ компаниите. 

От Гемиус закъсняха с няколко месеца, не толкова с навлизането на пазара, колкото със 

сключването на договори с топ компании, което моментално ги постави в догонваща 
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позиция спрямо Нилсен.  

Година и половина по-късно обаче, след като и двете компании успяха да 

покажат на какво са способни, коментатори и анализатори препоръчват на уеб 

пъблишърите, които тепърва искат да влязат в някоя от метриките, да се доверят на 

Гемиус, заради по-голямата прецизност и по-добрата технология при измерването.  

 Методиката, по която работи Нилсен, измерва среднодневен брой уникални 

/различни/ браузъри, през които е влизано в даден уеб сайт. Работейки по този начин 

Нилсен отчита всеки нов браузър като нов посетител. Така в края на месеца се получава 

резултатът, че в интернет са влизали хора през над 5-6 млн. браузъри, което не 

съответства на бройката реални хора, които стоят зад тези браузъри. Това е така, защото 

един потребител ползва повече от един браузър при сърфирането си в мрежата. 

Получава се като при ситуацията с мобилните оператори – продадени са повече карти 

отколкото е населението на страната. Същото е положението и с метриката на Нилсен – 

тя не дава точния брой на хората, а дава точния брой на софтуера, който те използват.  

 Това от една страна е недостатък за рекламодателите, защото те реално не 

получават точния брой на реалните хора, влизащи в интернет сайтовете. Статистиката 

се изкривява, защото зад няколко браузъра обикновено соти един човек. Но точни 

данни за това колко са уникалните потребители няма.  

 Докато при конкурентите на Nielsen ситуацията е обратната. Гемиус използва по-

прецизна технология, която измерва и реалните потребители, които посещават даден 

сайт. За целта компанията засича куки файла (cookies) на потребителския компютър и 

така, ако той бъде засечен и в други сайтове не бива броен повторно. Компанията 

измерва и стойността на статистическа грешка, т.е. колко хора изтриват куки файловете 

си и за всяко изтрито куки дава коефициент –1, а за всяко новопоявило се куки дава 

коефициент +1. Така в крайна сметка се постигат много по-прецизни данни, по-близки 

до броя реални потребители в интернет. 
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В обобщение на тези данни Гемиус извършва и офлайн проучване на 

потреблението на интернет и в края на месеца дава средноаритметични стойности от 

няколко показателя, които се доближават максимално близо до броя уникални 

потребители, които сърфират в мрежата, респективно във вашия или точно определен 

сайт. 

 Подобно на Google Analytics и двете компании Gemius и Nielsen не отстъпват по 

прецизността и детайлността на отчетите, които съставят за потреблението на интернет. 

И при тях имаме точен брой уникални посетители, точен брой импресии. Имаме също 

така и данни колко време отделя потребителя при престоя си в даден сайт и кои 

страници от този сайт са най-предпочитани. 
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Снимка: Поглед отвътре в системата на Gemius 

 

 

 

 Разбира се, главното и най-важно конкурентно предимство на Nielsen и Gemius 

пред останалите метрични системи е това, че те правят социо-демографско изследване 

на аудиторията, което е най-важно за рекламодателите. Все пак всяка компания иска да 

знае пред каква аудитория излъчва рекламата си. Ето защо нуждата от тези две 
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пипълметрични системи в интернет не се отрича от бизнеса и рекламните агенции, а 

напротив, те с интерес заплащат за услугите на Nielsen и Gemius. 

 Социо-демографските данни двете компании набавят по следния начин. По 

време на текущия месец от първо до първо число софтуерът на Gemius и Nielsen 

излъчва анкети на потребителите на тези сайтове, с които метричните системи работят. 

Анкетите включват подробни въпроси за демографския и социалния профил на 

потребителите. Така във всеки един момент компаниите разполагат с обширен панел и 

база данни от няколко десетки хиляди потребителски профила. Ако даден потребител 

отговори на анкетата им той автоматично започва да бъде следен чрез своя cookie файл. 

И така метриките знаят къде ходи този потребител през определен период.  

 В края на месеца събраната база данни се обработва и се представя като обобщена 

статистика за демографския профил на сайтовете. Това именно е и основното 

предимство на двете метрични системи – че във всеки един момент те дават ценна 

информация на рекламодателя – не само колко, но и какви са посетителите на даден 

сайт. 

 Именно затова услугата на Nielsen и Gemius e скъпа и варира като такса между 

100 и няколко хиляди лева месечно в зависимост от популярността и посещаемостта на 

даден сайт. 
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 3.3 Профил на аудиторията в България 

 

 Електронните медии еволюират и едно от най-ярките доказателства за това идва 

от Дания, споделя управителят на Gemius за България Веселин Ангелов пред вестник 

„Капитал”. Статистиката показва, че през настоящата година в Дания инвестициите в 

телевизионна реклама отстъпват на тези в интернет реклама. Въпреки че датчаните са 

по-малко от българите, проникването на интернет там е над 90%, защото достъп до 

мрежата има и по-възрастната част от населението, за разлика от България, където 

възрастните хора над 65 години ползват по-рядко интернет, но пък съставляват една 

голяма част от населението.  

Статистиката показва, че сумите, инвестирани в интернет реклама в Дания са 

около 100 пъти по-големи от тези в България за 2007 г. Показателна е и долната 

таблица, от която ясно се вижда какви са разходите за интернет реклама на глава от 

населението в региона на Централна и Източна Европа, срванени с цифрите в Дания. 
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Това изоставане разкрива пред България огромни възможности за развитие, 

смятат редица експерти. Местната реклама в интернет расте годишно с около 100%. 

Негативни фактори като финансовата криза вероятно няма да се отразят съществено, 

прогнозират анализаторите. Това обаче не е точно така и през 2008-2009 г. се 

наблюдава спад на инвестициите в интернет реклама, както в световен мащаб, така и в 

България. 

Междувременно данните от офлайн проучвания на Synovate по поръчка на 

Gemius показват, че за втората половина на 2008 г. интернет потребителите в България 

са се увеличили от 2.6 млн. до малко над 3 млн., а в началото на 2009 г. интернет 
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потребителите твърдо надхвърлят тази цифра.  

Преди година положението беше коренно различно. На интернет пазара нямаше 

никакви социодемографски представителни данни за потреблението на интернет. След 

навлизането на метричните системи на Gemius и Nielsen Online Нещата вече изглежда 

коренно различно и данните за демографския профил на аудиторията са значително 

по-подробни. 

Според тези данни, интернет аудиторията в България е чувствително по-млада, 

сравнена с цялото население. Статистиката показва, че 92% от тийнейджърите между 15 

и 19 години са онлайн. Логичното обяснение за това е може би факта, че във всяко 

училище вече има компютри и задължителни часове на тях. Според данните на Gemius 

в българското интернет пространство хората са по-високо образовани, отколкото е 

населението на страната като цяло – или обърнато в цифри, 83% от българите с висше 

образование ползват интернет. 

Социо-демографските данни сочат още, че потребителите на интернет в 

България като цяло са по-богати от средния жител на страната, който не влиза в 

мрежата. Интересно е, че над 80% от хората, които декларират личен месечен доход над 

800 лв., ползват активно интернет, показват още данните на Gemius и Nielsen.  

Според Веселин Ангелов от Gemius това означава, че ако един продукт е 

позициониран в Premium сегмента на пазара, интернет е много по-подходяща медиа за 

рекламата на този продукт от традиционните медии.  

Данните на Gemius и Nielsen показват още, че електронната търговия в България 

изостава значително - едва 6% от интернет потребителите у нас декларират, че 

пазаруват по този начин. При напредналите пазари това число достига 30%. От друга 

страна, показателен за развитието на българския интернет е и фактът, че публичните 

места за достъп до мрежата вече са намалели почти до минимум. Над 90% от 

ползвателите на интернет посочват, че ползват интернет от персоналния си домашен 
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компютър или лаптоп.  

Именно наличието на подробна информация за профила на аудиторията в 

българското интернет пространство е предпоставка за увеличаване на инвестициите в 

сектора и неговото бурно развитие. Както споменахме по-горе, профилът на таргет 

групите в интернет се определя много по-лесно и много по-прецизно и точно. Това 

гарантира на рекламодателите от една страна по-ниски разходи за медиа планиране, а 

от друга повишаване на качеството на медиа планирането. 
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3.4 Пример за online медиа планиране в BG 

 

*Част от данните са любезно предоставени от бившата интернет агенция 

Тримата - www.trimata.bg/reklama и обработени от екипа на User Media за 

нуждите на това излседване 

 

 Ще разгледаме пример за онлайн медиа планиране в няколко български сайта по 

време на предизборната кампания през 2001 г., след което ще разгледаме медиа план за 

реклама в рекламна мрежа User Media. 

Първият медиа план ни представя подробно предложение за онлайн 

маркетиране на сайта “Да гласуваме” – инициатива за стимулиране на избирателната 

активност на младите хора в България Планирането е реализирано за месец май 2001г. 

на основата на валидните тогава тарифи на сайтовете-рекламоносители. 

 

1. Продължителност на кампанията 

8 седмици  

2. Цели на кампанията 

1. Да се осигури сериозен трафик на сайта за времето преди изборите 

2. Да се убедят младите хора да гласуват 

3. Да им се помогне да направят правилния избор на кандидати и партия  

4. Да съгласуват личните си убеждения с политическите платформи на партиите 

5. Да се неутрализира предизборната апатия на младите хора и да им се даде 

шанс активно да участват в предизборните кампании чрез предимствата, които 

осигурява Интернет като медия. 

3. Целеви аудитории 

http://www.trimata.bg/reklama
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Основна таргет група. Възраст: 18-25 години  

Образование: в преобладаващата част – средно  

Социален статус: ученици, студенти  

Психологически характеристики: - политически апатични- ориентирани към 

емиграция- неудовлетворени от социалната действителност – тип бунтари- негативно 

настроени към институциите, официалните власти и официалните средства за 

информация- неопитни и податливи на заблуда 

Поведенчески характеристики:- търсят отдушник от проблемите чрез 

анонимност и активно участие във форумите - търсят и инициират комуникация- 

търсят развлечение- търсят възможност за личностна изява (Личното мнение, Личната 

позиция, Личната власт, Личната победа над групата);- влияят се от емоционални 

апели 

Главна таргет група. Възраст: 23 – 35 години 

Образование: над средното за страната 

Социален статус: работещи, студенти, безработни 

Психологически характеристики:- разколебани в политическата си оценка, 

търсят мотивация, за да гласуват- информират се, за да вземат правилното решение- 

надделява желанието им да останат в България (поради семейни и др. ангажименти), 

което държи политическата им активност над нулата- вече са излъгани или 

неудовлетворени от политическата борба и искат да си кажат мнението- свидетели са 

били на събитията през ноември 1989 и през зимата на 1996/1997г. и все още вярват в 

промяната към добро- завършени са като характер, имат опит, трудно е да бъдат 

заблудени 

Поведенчески характеристики:- активно търсят информация (сериозна) и градят 

мнението си на основа на информираността- влияят се от сериозни аргументи, от 

рационални апели 
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4. Тип на рекламата 

Действена, а не имиджова. Реклама, която иска да я посетиш, а не само да я 

видиш. На второ равнище търси запаметяване на лайт-мотива: Да гласуваме!  

Основен рекламоносител – уеб-портали и търсачки, уеб-издания на вестници, уеб-

бюлетини. Поддържаща реклама – специализирани приложения за уеб в хартиени 

издания. Атрактивна, а не корпоративна. 

5. Рекламни формати 

Рекламен бутон/банер (вкл. и rich media банери)  

Големина: според стандартите на съответния рекламоносител 

Честота на актуализация: минимум веднъж седмично 

Съдържание на банерите: - актуални въпроси от анкетите - актуални теми от 

форумите и откъси от постинги- важни въпроси, интригуващи младата аудитория- 

ключови думи от ежедневието на младежта (вкл. Разговорни фрази и жаргон) 

Тип на банерите: - банери с форма за гласуване в тях- банери с възможност за 

избор, т.е. съдържащи различни менюта- анимирани- флаш банери 

Стил на банерите като съдържание- бунтарски, с акцент върху провокирането 

(основна таргет група)- акцент върху отрицанието, дори с леки елементи на 

лингвистична агресия (основна таргет група)- банери “на ръба”, каквато е и 

психологията на младите българи (основна таргет група)- информационно-

провокативни, изискващи лично мнение и позиция (главна таргет група)- сериозни, 

наситени с рационални аргументи, с повече текст (главна таргет група) 

Разположение: видима част на 800х600 точки резолюция 

Текстова промоция/пресматериали и анонси  

Големина: зависи от изискванията на отделните сайтове за редакционните 

материали и ограниченията им за текстова промоция.  

Честота на актуализация: 3 пъти седмично (при наличие на интересни събития) 
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Тип на рекламния формат: - постоянни препратки под формата на текстов линк в 

новинарски сайтове или в новинарски канали- специален, личен абонамент за 

представители на медиите, който да се изпраща предварително и да е интерактивен 

(т.е. да дава възможност за бърза обратна връзка)- публикуване на PR материали в 

удачните рекламоносители 

Съдържание на рекламния формат:- анонси за предстоящи събития и коментари 

на вече реализирани събития (главна таргет група)- прогноза за предстоящи събития- 

постинги от форумите, които да възбудят нова дискусия (основна и главна таргет 

групи)- информация, търсеща контакт, а не просто регистрираща случването на 

събитията (основна и главна таргет групи) 

Стил - потребителски ориентиран текст – близък до този на улицата, на 

междуличностната комуникация. Абсолютно трябва да се избяга от сухия и скован език 

на политическата кампания.- Създаване на събития от коментарите във форума в стила 

им 

Разположение: Зависи от отделените за целта позиции в съответните 

рекламоносители 

 

 

Нестандартна реклама  

Големина: договаря се допълнително с рекламоносителя 

Честота на актуализация: веднъж седмично (може да се актуализира само 

картинката, ако е музикален банер, иначе не е нужна актуализация, освен цветова) 

Съдържание:Зависи от типа на нестандартната реклама 

Тип:- гласови банер (картинка + кратък аудиоклип, анонс или призив)- фонова 

реклама – шапката на сайта на GOTV с основната навигация стои като шапка в 

съответния канал на рекламоносителя- “скрита” реклама (всяко споменаване на темата 
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избори 2001 в новинарските материали на рекламоносителите, да е препратка към 

сайта на GOTV)- някакви конкурси (напр. За карикатури – Кой политик на какво ви 

прилича?)- видео-клип или кратък филм, използване на свидетелска реклама – 

популярни личности споделят защо ще гласуват с цел да мотивират активността на 

младите- публична инициатива “Ще гласувам”, която ще се изразява в поставянето на 

“значка” на видно място в сайтове и лични страници, съпричастни към избирателната 

активност на младите хора в България 

Стил:- развлекателен, нешаблонен, от типа “по пантофи”- атрактивен, с елементи 

на хумор 

Разположение: Зависи от отделените за целта позиции в съответните 

рекламоносители, ако изобщо имат такива 

            6. Рекламоносители  

 Масов ефект и обхващане на двете целеви групи  

Дир.бг – заглавна страница 

Статистика (към януари 2001г.):  

Пазарен дял сред порталите: 56,7% 

Брой импресии месечно на заглавна страница: 2 740 041 

Среден брой импресии дневно (работен ден): 100 000 

Среден брой импресии дневно (неработен ден): 70 000 

% присъствие на основна таргет група: 39,4%%  

присъствие на главна таргет група: 55% 

Гювеч - заглавна страница 

Статистика (към февруари 2001г.): 

Пазарен дял сред порталите: 30,5% 

Брой импресии месечно на заглавна страница: 490 000 

Среден брой импресии дневно (работен ден): 16 515 
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Среден брой импресии дневно (неработен ден): 12 300 

Брой уникални потребители месечно: 250 775  

% присъствие на основна таргет група: 33,8%%  

присъствие на главна таргет група: 52,4% 

Search.bg - заглавна страница 

Статистика (към февруари 2001г.): 

Пазарен дял сред порталите: 12,5% 

Брой импресии месечно на заглавна страница: 253 500  

Среден брой импресии дневно (работен ден): 11 205 

Среден брой импресии дневно (неработен ден): 7 452 

Брой уникални потребители месечно: 158 485  

% на основна таргет група: 29 % 

% на главна таргет група: 27 % 

Допълнителна група: 35 – 44 години: 16%  

Поща АБВ – вътрешни страници 

Статистика (към февруари 2001г.): 

Пазарен дял сред електронните пощи: 83% 

Брой импресии месечно на вътрешни страници: 9 733 756 

Среден брой импресии дневно (работен ден): 347 634 

Среден брой импресии дневно (неработен ден): 316 423 

Брой уникални влизания месечно: 763 321 

% присъствие на основна таргет група: 42% 

% присъствие на главна таргет група: 40% 

Достигане до основната таргет група (18 – 25г.)  

 

Достигане до главна таргет група (23 – 35г.)  
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Онлайн издание “Сега”  

Пазарен дял сред новинарските сайтове: 18,33% 

Брой уникални потребители месечно: 75 000 

Брой импресии месечно: 500 000 

Онлайн издание “Дневник”  

Пазарен дял сред новинарските сайтове: 11,98% 

Брой уникални потребители месечно: 49 033 

Брой импресии месечно: 279 398 

Нет Инфо, канал “Новини”  

Пазарен дял сред новинарските сайтове: 11,18% 

Брой уникални потребители месечно: 45 747 

Брой импресии месечно: 58 421 

Онлайн издание “Капитал” 

Пазарен дял сред новинарските сайтове: 7,58% 

Брой уникални потребители месечно: 31 000 

Брой импресии месечно: 150 725 

Онлайн издание “Стандарт”  

Статистика: 

Брой уникални потребители: 133 777 

Брой импресии: 264 350 

7.Схема на ценообразуване 

Твърда цена. Прогнози на основата на брой импресии. Разчита се на по-висока 

ефективност и кликаемост над 1%, което на практика ще поевтини цената за единица 

реален контакт. 

 

 



      

 

User Media Ltd., tel. +359 2 954 29 70 
“Solunska” 59 str., 4 fl., Bulgaria, Sofia 1000,  

reklama@usermedia.net, www.usermedia.net  

 

 

3.5 Симбиоза между интернет рекламни инструменти 

 

 За да добием представа какво следва след едно прецизно медиа планиране, ще 

разгледаме подробно примера за симбиоза между различни интернет рекламни 

инструменти в точно определена кампания, проведена от Мартин Попов, основател на 

дигитална агенция Interatcive Share www.interactive-share.com. Текстът е предоставен от 

него за целите на това изследване. 

 

 За кампанията: 

Рекламна промоция на застрахователната компания Interamerican. Основните 

елементни, на които се гради уеб кампанията, е създаването на продуктов промо уеб 

сайт, чрез който потребителите да добият по-ясна представа за видовете застраховки 

Живот, които предлага компанията. 

В основата на медия планирането е предложено от правилно използване на двата 

основни уеб ценови модела Premium реклама и Performance реклама, тоест моделите 

Цена на 1000 импресии и Цена на клик 

 

Промоционален сайт 

Целта на продуктовият промо сайт е да бъде адекватна Landing Page на 

рекламната кампания. Дизайна на продуктовият промо сайт освен че е съобразен с 

корпоративната идентичност на бранда е съобразен и с офлайн рекламните му 

активности. 

 

Брандиране на медиен уеб сайт 

Съществен елемент на онлайн кампанията е Брандиране и Създаване на 

http://www.interactive-share.com/
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специална рекламна секция в таргетиран по съдържание уеб сайт – Moitepari.bg 

Moitepari.bg е най-посещаваният и известен в България уеб сайта за сравняване на 

кредити, депозити, карти и т.н. в тази връзка целта на кампанията „да се достигне до 

хора които се интересуват от застраховки Живот” съвпадна напълно с мисията на уеб 

медията. По-долу виждаме скрийншот от това брандиране. 

 

  

 

 

Потребителите на портала Moitepari.bg имаха възможност лесно и бързо да се 

запознаят с продуктите на Interamerican и да направят онлайн заявка, която бива 

получена директно от рекламодателя и впоследствие внимателно обработвана. 

 

Онлайн медия планиране 
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За достигане на максимално голям брой от търсената аудитория, интернет медия 

плана съдържаше над 12 уеб медии, които заедно реализираха CTR% над 0,50%, което е 

изключителен резултат за продукт, на който потребителите не обръщат все още голямо 

внимание в България. 

Като допълнение към рекламните банери беше планирана и In-text реклама в 

няколко уеб медии. In-text реклама се показва при mouse over ефект, когато с мишката 

се мине върху дадена подчертана ключова дума в съдържанието на даден уеб сайт. 

 

 

 

In-text рекламата все още е нов инструмент в България, но много бързо стана 

популярен инструмент за нестандартна реклама. За момента този тип реклама е 

изключително атрактивен и реализира високи стойности на ефективност.  
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Интернет рекламни модели 

Както обикновено основният онлайн модел, използван за тази рекламна 

кампания, е Цена на 1000 импресии или иначе казано Premium реклама. За по-голяма 

ефективност обаче е използвана и Performance реклама, тоест модела Цена за Един 

Клик. При този тип реклама са използвани рекламните мрежи на Google (Adwords: по 

търсене и по съдържание) и мрежата на Easytrader.bg. 

По този начин чрез Performance рекламата е гарантиран огромен по обем и 

количество трафик към продуктовия промо сайт на рекламодателя. Именно по този 

начин е създадена симбиозата между качествен трафик и имиджа който е търсен за 

бранда Interamerican чрез Premium рекламата. 

 

Резултати 

Кампанията реализира огромен интерес от страна на потребителите, които 

направиха много онлайн заявки за продуктите на рекламодателя 

Рекламната кампания реализира повече от 13 000 клика, което ние отчитаме за 

страхотен резултат.  

Ето и няколко съвета на дигитална агенция Interactive Share и Мартин Петров 

към читателите на това изследване, които смятат да планират интернет рекламна 

кампания някой ден: 

- винаги търсете симбиозата между Premium и Performance реклама  

- винаги комуникирайте с клиента важността всяка онлайн кампания да има 

изготвена за целта Landing Page. Едно е да накараш потребителя да кликне на уеб 

банера, друго е да го задържиш на уеб сайта и той да остане доволен и пак да се върне 

- за всяка уеб кампания трябва да има специално създаден за целите и криейтив, 

а не както е в повечето случаи да адаптираме криейтива за Принт или Аутдор и чрез тях 

да направим Уеб банери 
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- използвайте умерено и прецизно нестандартни и интерактивни онлайн 

инструменти, възможността да преминете тънката граница между възхита и 

раздразнение от страна на потребителя е много лесно постижима. Нестандартни уеб 

реклами не са подходящи за всяка кампания - не прекалявайте 

- искайте от рекламодателя ясно поставени и измерими цели. В повечето случаи 

рекламодателят не знае каква ефективност може да получи от онлайн маркетингови 

активности, затова вие сте длъжни да му обясните какво може той да постигне и как да 

провери достоверността на реализираните резултати 

- използвайте онлайн пийпълметричните системи, когато планирате онлайн 

кампании. Метриките са създадени за хора, които се занимават професионално с уеб 

реклама и уеб маркетинг, чрез тях онлайн медия планирането е много по-точно и 

адекватно, но то отнема време което много псевдо професионалисти не са готови да 

отделят 

- когато използвате перформанс рекламни мрежи като Google Adwords, 

Easytrader.bg, eTarget.bg, Direct.dir.bg, Httpool.bg, работещи по модела Цена за Един 

Клик, трябва да знаете всяка една от мрежите до какви потребители достига, за да не се 

получава припокриване на аудиторията, защото така рекламата ви не е ефективна  

- след края на всяка една кампания предоставяйте подробен отчет не само за 

реализираните импресии и кликове, но и за достигнатите уникални потребители, 

чистота на рекламно облъчване, онлайн продажби, регистрации, уеб заявки и т.н. 
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4. Собствен бизнес опит и наблюдения  

върху интернет рекламата 

 

4.1 Нишовата реклама в интернет  

 

 Нишова интернет реклама представлява излъчването на рекламното послание в 

тясно специализирани и таргетирани към определена аудитория нишови сайтове. 

Предимството на нишовата интернет реклама е, че посланието на рекламодателя се 

излъчва пред хора, които са реално и силно заинтересувани от дадената сфера. 

Например, ако рекламодател е iPhone най-подходящи за неговата реклама освен 

масовите уеб портали биха били и специализираните нишови сайтове за нови 

технологии, телекомуникации, мобилни устрийства и техника.  

 Разликата между нишовата и масовата реклама е, че в големите масови портали 

където аудиторията е разнородна по възраст, пол и интереси рекламодателят не може 

да бъде сигурен, че всички потребители се интересуват именно от неговата сфера на 

дейност и продуктите, които предлага. Докато, ако рекламодателят е фирма, която 

предлага автомобили или части за тях, най-подходящи за тяхното рекламиране биха 

били специализираните автосайтове. Така релевантността на посланието ще е много 

по-висока, което ще доведе до по-силна реакция от страна на потребителите, а от там и 

самата ефективност на кампанията ще се повиши значително.  

 За момента в България пазара на интернет рекламата се характеризира с 

наличието на големи компании, които предлагат масова интернет реклама. През 

последните години обаче повечето от топ компаниите сред интернет медиите 

разработиха и прибавиха към портфолиото си редица проекти, които са насочени към 

определена ниша от потребители. Целта е по този начин компаниите да откликнат на 
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търсенето на рекламодателите, които искат да пласират продуктите си пред релевантна 

за целта аудитория. Това е и пътят, по който нишовата онлайн реклама навлезе и в 

България 

  

Ще се спрем на няколко от успешните нишови интернет проекти: 

 

+ www.teenproblem.net – форумът за тинейджърски проблеми и въпроси беше 

създаден от няколко младежи, които го направиха от ентусиазъм. Впоследствие сайтът 

беше придобит от компанията Инвестор.БГ заради многобройната и специфична 

аудитория към която е насочен. По този начин компанията прибави към портфолиото 

си сайт с ясно изразена и силно таргетирана аудитория, която пакетирана по този 

начин привлече интереса на рекламодателите. 

+ www.puls.bg – порталът за здраве, медицина, болести и лекарства също беше 

придобит от групата Инвестор.БГ, заради специфичната си аудитория. По този начин 

компанията прибави към портфолиото си още един силно специализиран нишов сайт и 

затвърди позициите си на пазара на нишова реклама. 

+ www.automedia.bg – порталът за авто новини и авто ентусиасти също беше 

развит от автоентусиасти, след което беше придобит отново от компанията 

Инвестор.БГ. Така тя прибави към портфолиото си още един сайт, който е фокусиран 

към тясно специализирана аудитория. Чрез изброените три портала и още няколко 

собствени разработки и изкупувания медийната група затвърди позициите си на пазара 

на интернет реклама като вече разполага с няколко сериозни нишови сайта. По този 

начин интернет компанията предлага на клиентите си достъп до няколко сериозни 

таргетирани аудитории. Разбира се Инвестор.БГ разполага и със сайтове за широк тип 

аудитория и каталожни сайтове, какъвто е порталният сайт на групата www.start.bg. 

Най-печелившите проекти на групата обаче са нейните нишови сайтове, какъвто е и 

http://www.teenproblem.net/
http://www.puls.bg/
http://www.automedia.bg/
http://www.start.bg/
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сайтът www.investor.bg.  

+ www.expert.bg – сайтът за бизнес новини беше разработен от групата 

WebGround с цел да сконкурира бизнес и финансовите новини на техните конкуренти 

от Investor.BG. С този и още няколко сайта като видео портала www.screen.bg, 

закупуването на aвто портала www.rs-auto.bg и портала за деца и родители 

www.predainatatak.bg компанията също показа, че нишовите онлайн канали за реклама 

са важни за рекламодателите, поради което пъблишърите придобиват такива канали 

или разработват собствени проекти.  

+ www.gong.bg – с разработването на спортния портал Гонг групата DarikWeb 

също показа, че се фокусира в създаването и налагането на нишови сайтове. В началото 

Гонг беше само едно предаване по Дарик радио, което препрастна в отделен спортен 

новинарски сайт със силен форум към него и сериозно къмюнити от посетители. 

+ www.lex.bg – придобиването на най-големия правен портал в България от 

DarikWeb за сума над 700 000 лв. е една от най-големите сделки в българския интернет. 

Придобиването стана в пакет със сайта www.tax.bg – новинарски портал за финансова и 

бизнес информация. С тази стъпка DarikWeb също показаха, че за да си конкурентен на 

пазара трябва да развиваш нишови проекти, които да дават достъп на рекламодателите 

до релевантна и силно таргетирана аудитория.  

+ www.bg-mamma.com – сайтът за бременност, майчинство, детски въпроси и 

всичко свързано с младите майки беше създаден от една млада двойка ентусиасти, 

които бяха водени от мисълта да помогнат на други като тях. Впоследствие сайтът беше 

придобит от новата компания Net Entertainment Group (NEG www.neg.bg). Това даде на 

компанията сериозни и лидерски позиции в тази ниша и показа важността на 

нишовите портали. На практика БГ Мама се превърна в най-големия портал в България 

насочен към женската аудитория, почти без конкуренти.  

 + Tuning.BG www.tuning.bg – сайтът е фокусиран към тясно специализирана 

http://www.investor.bg/
http://www.expert.bg/
http://www.screen.bg/
http://www.rs-auto.bg/
http://www.predainatatak.bg/
http://www.gong.bg/
http://www.lex.bg/
http://www.tax.bg/
http://www.bg-mamma.com/
http://www.neg.bg/
http://www.tuning.bg/
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аудитория по интереси. Редакторски екип списва актуални новини и коментари на 

различни теми, свързани с автомобилите, автомобилния спорт и авто тунинга. Към 

сайта има и форум, чрез който потебителите се социализират. Проектът е много 

успешен и като бизнес модел, и като полезност за потребителите. На практика в сайта 

има написани над 1,000,000 потребителски мнения, което го превръща в един от най-

големите автопортали в България в топ 5 на авто сайтовете 

 

Важно е да се отбележи, че сайтове от типа на www.lex.bg и новинарският 

www.dariknews.bg имат една съществена разлика. И тя е, че в новинарския портал 

влизат абсолютно различни потребители по пол, възраст, образование, населено място 

и т.н. Докато правният портал Lex.bg се посещава предимно и само от хора, които са 

заети в тази сфера или имат съществен сериозен интерес от правна информация. Този 

факт изтъква предимството на нишовите сайтове и важността им за рекламодателите, 

които искат да достигнат до все по-добре подбрана аудитория, а не просто да 

рекламират в произволен интернет сайт. 

Общото между всички тези сайтове е, че са нишови сайтове, фокусирани към 

ясно изразена аудитория, основно по интереси, а не толкова по демографски признак, 

което в много случаи е по-важно за рекламодателите. Различното между тях обаче е, че 

всички те са собственост на различни компании. Така, ако даден рекламодател от авто 

бранша иска да излъчи своята реклама към максимално количество релевантни 

потребители, той ще трябва да води преговори и да сключи договори за реклама с 

няколко различни уеб компании. Това е така, защото нишата от автоентусиасти не е 

обединена в една обща рекламна мрежа, а именно няколко компании имат авто 

сайтове.  

Все още не е разработена практиката сайтовете със сходна аудитория да се 

обединяват в нишова мрежа и да предлагат услугите си от една точка на 

http://www.lex.bg/
http://www.dariknews.bg/
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рекламодателите. Точно по този повод ще разгледаме проекта за нишова рекламна 

мрежа на User Media, който в момента е фокусиран върху създаването на три нишови 

рекламни мрежи: 

- AutoForums.BG - автомрежа 

- StudentForums.BG - студентска мрежа 

- SportForums.BG - спортна мрежа 

 

 

 

4.2 Проектът за нишови рекламни мрежи на User Media 

 

 User Media www.usermedia.net е млада дигитална компания – която е създадена 

през 2008 г. Амбициите на компанията са да създаде уникални за българския пазар 

нишови мрежи за интернет реклама, като обхване различни, неразработени, но 

популярни и все още слабо комерсиализирани сайтове. Целта е да се предложи 

уникална услуга на рекламодателите, които от една точка – рекламната система на User 

Media (http://ads.usermedia.net), да могат да медиапланират, закупуват и управляват 

интернет рекламата си в десетки сайтове на една и съща тематика и със сродна по 

интереси аудитория. По този начин рекламодателите ще могат да достигат до 

изключително релевантна за своята сфера на бизнес аудитория, като ще спестяват 

време, усилия и средства. И най-важното, ще го правят много по-ефективно и евтино.  

 Нишовата интернет реклама за момента отстъпва позиции пред масовата 

интернет реклама. Причината не е липсата на специализирани нишови портали, а по-

скоро навиците на рекламодателите и рекламните агенции, които са свикнали да 

работят с големите портали, заради големите обеми рекламен инвентар и големите 

отстъпки, които те им предоставят.  

http://www.usermedia.net/
http://ads.usermedia.net/
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От друга страна, харатерното за специализираните портали е, че или са 

направени от ентусиасти с нестопанска цел, или все още не са с комерсиална 

насоченост, защото създателите им не са търсили това, а целта им по-скоро е била да 

създадат полезен сайт за потребителите със сходни на техните интереси. Много от 

популярните специализирани нишови портали нямат отдели, които се занимават с 

продажбата на интернет реклама, с платено съдържание и с маркетингови и бизнес 

дейности. Това е причината тези портали да се развиват по-бавно от порталите на 

големите медийни групи, които постепенно дублираха въпросните портали и 

разработиха свои брандове насочени към същите нишови аудитории.  

 Именно поради тази причина - неразработения сектор на нишовата интернет 

реклама, User Media избра да се позиционира точно в тази ниша. Целта на компанията 

е да създаде няколко мрежи за нишова реклама. Това представляват групи от десетки 

сайтове, които са обединени с един общ софтуер за излъчване и закупуване на реклама. 

  Първият проект, който компанията User Media разработи е нишовата мрежа за 

интернет реклама AutoForums.BG www.autoforums.bg.  

 

 - Описание и функции на рекламна мрежа AutoForums.BG 

 

 

 

http://www.autoforums.bg/
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 AutoForums.BG представлява нишово-таргетиран канал за интернет реклама. 

AutoForums.BG обединява в единна мрежа най-големите автофоруми и авто портали 

в България. Дневно те се посещават от над 100 000 уникални посетители, които 

генерират над 1 200 000 импресии на дневна база. Регистрираните потребители в 

тези сайтове и форуми са около 400 000.  

Това са различни форуми, портали и сайтове, в които потребителите 

комуникират помежду си и споделят файлове. Самите сайтове работят на принципа 

на web 2.0 – където съдържанието основно се генерира от потребителите и е 

насочено към потребителите. В тези сайтове посетителите се информират за всичко 

свързано с автомобилите. Обединени по този начин в една обща мрежа тези сайтове 

предлагат на рекламодателите най-голямата и консолидирана аудитория от хора, 

които се интересуват от автомобили и всичко свързано с тях. Изключителната 

прецизност и таргетираност на аудиторията превръщат проекта AutoForums.BG в 

силно конкурентен продукт на българския интернет рекламен пазар. 

 До момента форумите и сайтовете от мрежата AutoForums.BG нямаха политика 

за професионални продажби на реклама и ясна маркетингова визия. Причината е, че 

основателите на тези сайтове са ги създали, за да могат потребителите да си помагат 

взаимно, а с не с комерсиална цел. Дори след обединяването на форумите в мрежата 

AutoForums.BG повечето от сайтовете продължават да изразходват приходите си от 

реклама за две главни цели – за благотворителност и за поддръжка на сайтовете си и 

общностите около тях. Така реално много малка част от собствениците на тези 

сайтове го правят с цел чиста печалба. От друга страна, чрез монетизирането на 

трафика на своите сайтове, създателите им получиха възможността да ги развиват 

по-професионално и да разработват все повече полезни приложения за 

потребителите, които посещават сайтовете. Така от целия процес най-печеливш се 
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оказва потребителя – който безплатно получава една завършена услуга, откъдето да 

черпи актуална и полезна информация за своя автомобил и за всичко от света на 

автомобилите.  

 От друга страна AutoForums.BG предложи на рекламодателите уникална услуга. 

От един център те могат да планират, закупят и излъчат рекламната си кампания във 

всички сайтове от мрежата. По този начин посланието им достига до силно 

фокусирана аудитория, която има точно определени интереси и навици. 

Рекламодателите спестяват време и не е необходимо да сключват сделка с всеки сайт 

по отделно. По този начин качеството на услугата за тях се повишава значително, 

увеличава се и ефективността, а цената остава приемлива.   
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- Автомобилните форуми - партньори 

 

 Автомобилните форуми и сайтове, които User Media привлече към нишовата 

мрежа AutoForums.BG като партньори, представляват най-общо казано отделни 

социални мрежи /форуми/, съставени от хиляди потребители, които обменят полезна 

информация и файлове помежду си и коментират проблеми и въпроси, свързани с 

техните коли. Няколко от сайтовете са интернет борси за продажба на автомобили, а 

други няколко са новинарски авто портали. Мнозинството обаче са web 2.0 форуми, в 

които потребителите генерират съдържание и обменят информация помежду си.  

Автомобилните форуми обикновено се поддържат от ентусиасти или от клубове – 

сдружения с нестопанска цел, които са вложили собствени средства и усилия в 

създаването на тези портали с единствената цел – хората да си бъдат взаимно полезни и 

да намират полезна информация за всичко, свързано с техните автомобили, без да 

търсят печалба. Много от порталите произлизат от клубове като тези на 

www.clubs.dir.bg, които впоследствие са обособяват като самостоятелни сайтове.  

http://www.dir.bg/
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Снимка: Форумът на VW Club www.vwclub.bg  

  

Автомобилните форуми се развиват изключително бързо и регистрират 

всекидневно стотици нови членове. Причината е, че много от хората вече търсят 

решение на своя автомобилен проблем или пък задават въпрос именно онлайн. 

Форумите се откриват много бързо чрез Google, така и най-малко грамотният в 

технологично отношение човек може да намери полезна информация от съмишленици, 

които са минали по същия път или са се сбълскали със същия проблем, преди да се 

обърне към сервиз, където трябва да си плати за услугата, дори да е само за един 

въпрос-консултация.   

 Нашата прогноза в User Media е, че през следващите няколко години 

потенциалът за растеж на тези сайтове ще бъде огромен. На практика потенциални 

http://www.vwclub.bg/
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потребители в подобни сайтове са всички, които имат собствен автомобил и използват 

интернет у дома или на работа. Въпрос на време е и тези, които не са ползвали 

интернет, за да търсят информация за колата си, да го направят. 

 Автомобилните форуми сами по себе си нямат развита мрежа за онлайн реклама. 

Това се дължи на факта, че те са сдружения с нестопанска цел и усилията им са 

концентрирани в друга посока – взаимопомощ между членовете и потребителите във 

форума. Освен това те нямат изградени ясни управленски структури, които да дадат 

необходимия тласък за масовизиране на услугата сред всички притежатели на дадена 

марка автомобили. Всеки от членовете на съответния клуб е ангажиран с някаква 

работа, а форумът е място за общуване и донякъде за развлечение.  

Така на практика User Media се възползва от благоприятната възможност да 

разработи нишата на авто форумите и се позиционира на пазара на таргетирана онлайн 

реклама в нишови сайтове.   

- Анализ на статистиката на автофорумите 

 

 На базата на получените статистически резултати след класифицирането на авто 

форумите и сайтовете може да се заключи, че нишата на автомобилните форуми е с 

потенциал за стабилно развитие и висок потенциал на възвръщаемост. 

 Всичките над 30 автомобилни форуми и сайтове имат над 1 200 000 импресии 

дневно или около 110 хил. уникални потребители всеки ден (към май 2009 г.). 

Статистиката нарежда рекламна мрежа AutoForums.BG сред най-големите рекламни 

мрежи в България със силно таргетирана и консолидирана аудитория в авто сектора.  
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- Статистика за посещенията и импресиите в AutoForums.BG  

за последните 6 месеца 

 

 

AutoForums.BG 

 

 

Уникални посещения 

 

Импресии 

 

Регистрирани 

потребители 

 мин. макс. мин. макс.  

Ноември 08 

  

70 000 85 000 700 000 850 000 300 000 

Декември 08 

 

75 000 100 000 750 000 950 000 342 000 

Януари 09 

 

80 000 110 000 800 000 1 100 000 350 000 

Февруари 09  

 

83 000 115 000 870 000 1 120 000 360 000 

Март 09 

 

85 000 120 000 940 000 1 200 000 371 000 

Април 09 

 

105 000 137 000 1 175 000 1 575 000 380 000 

 

 

 Целта на фирма User Media беше да привлече за партньори в рекламната мрежа 

AutoForums.BG първо най-големите авто форуми и сайтове, а впоследствие и всички 

останали. Интересът от страна на форумите обаче се оказа сериозен и това промени 

плановете на компанията. Така за периода октомври 2008 г. – април 2009 г. User Media 
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сключи договори за партньорство с над 30 от най-големите, до най-малките авто 

портали и форуми в България. Това превърна мрежата AutoForums.BG в най-голямата 

нишова мрежа за реклама, консолидирала в себе си най-обширната аудитория от 

потребители, които се интересуват от автомобили. 

 Така от април месец 2009 г. User Media започна да лансира на пазара новата си 

услуга www.autoforums.bg – сайтът през който рекламодателите могат да планират и 

закупуват нишова интернет реклама в десетките авто портали. Както се забелязва от 

статистиката в горната таблица проектът AutoForums.BG бележи сериозен ръст на 

посещаемостта през последните 6 месеца. Наблюдава се около 50% ръст на уникалните 

посещения и импресиите и около 20% ръст при регистрираните потребители. 

 

 - Конкурентни проекти и услуги 

 

 Нишата на автофорумите специализираните авто сайтове и портали и конкретно 

на продажбата на онлайн реклама в тях не е заета сериозно до момента. Плановете на 

User Media са да стане лидер на продажбите на реклама на този пазар, а в последствие 

да развие и други онлайн услуги насочени към авто сектора, както и да навлезе по-

сериозно на пазара на нишова реклама.   

 Подробно проучване сред останалите интернет компании, които са инвестирали 

в автосайтове и са потенциални конкуренти на User Media показа, че всички те са 

избрали стратегия да се концентрират върху справочната и актуална автоинформация – 

новинарски портали, каталози, продажби на нови и употребявани автомобили, 

авточасти и др. Нито един от сайтовете не се е съсредоточил върху развитието на 

съдържание, генерирано от потребителите и върху изграждането на социална мрежа от 

своите потребители. В същото време проучване на американския и други развити 

онлайн рекламни пазари показа, че социалният нетуоркинг е правилният път на 

http://www.autoforums.bg/
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развитие, който неизменно ще настъпи и в България. Целта на User Media е да навлезе 

именно на този пазар, като създаде проект за социална мрежа от автоентусиасти (за 

проекта по-надолу). 

Това е кратък списък с част от най-сериозните автосайтове в България, които се 

явяват преки конкуренти на User Media до момента. Съвсем малка част от тях развиват 

активно social networking в своята мрежа до момента: 

 1. Инвестор.бг - www.automedia.bg  

 2. MSKey Group - www.topcars.bg   

 3. WG webground – www.rs-auto.bg  

 4. Dir.bg – www.auto.dir.bg  

 5. Резон Медиа – www.mobile.bg  

 6. Тунинг БГ - www.tuning.bg 

 7. Winner.BG - Тест Драйв – www.testdrive.bg  

8. Cars.BG – www.cars.bg   

 Вторият списък представя шестте най-големи, най-популярни и най-добри като 

функционалност и дизайн авто социални мрежи в САЩ и развитите западни онлайн 

пазари: 

 1. CarDomain - www.cardomain.com – най-голямата авто социална мрежа 

 2. ebuga - www.ebuga.co.uk – интернационална социална мрежа, базирана в UK, 

но преведена на над 8 езика по цял свят 

 3. GMC - www.gmnext.com – ново поколение социална мрежа – корпоративната 

социална мрежа на General Motors Company 

4. My WheelsTV Garage - www.mywheelstvgarage.com – интерактивна 

международна социална мрежа, акцентираща на мултимедийното съдържание 

 5. Carspace - www.carspace.com – една от най-големите комерсиални авто 

социални мрежи в САЩ, която е част от голямата автокорпорация Edmund 

http://www.automedia.bg/
http://topcars.bg/
http://www.rs-auto.bg/
http://www.auto.dir.bg/
http://www.mobile.bg/
http://www.tuning.bg/
http://www.testdrive.bg/
http://www.cars.bg/
http://www.cardomain.com/
http://www.ebuga.co.uk/
http://www.gmnext.com/
http://www.mywheelstvgarage.com/
http://www.carspace.com/
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 6. Zoopedup - www.zoopedup.com – кибер гараж, алтернативна и улвекателна авто 

социална мрежа 

 На практика фирма User Media навлиза в ниша, в която няма сериозни 

конкуренти на българския пазар. От една страна се предлага канал за нишова интернет 

реклама няа рекламодателите, а от друга ще бъде разработен сайт-социална мрежа, 

който да обхване всички авто форуми и сайтове от рекламна мрежа AutoForums.BG.  

 Сред силните страни на конкурентните автосайтове са бюджетите, с които те 

разполагат, тъй като някои от тях са част от най-големите интернет компании на 

пазара. Освен това те имат вече завоюван пазарен дял и широка възможност за 

позициониране на пазара, посредством онлайн мрежата от партньорски сайтове на 

своите собственици. 

 Сред слабите страни на изброените в списъка сайтове e това, че не създават 

активно съдържание генерирано от потребителите и не са обърнати изцяло към 

потребителите си. Те на практика създават съдържание, което е насочено към 

потребителите, но се генерира и подбира от екип. Като слаба тяхна страна може да се 

отбележи още и прекалената затвореност на тези сайтове към външни или 

потребителски идеи. 

 Повечето от изброените сайтове обаче са нови и все още не генерират голям обем 

продажби. Това е благоприятен фактор за новостартираща фирма като User Media, тъй 

като тя ще има възможност да се пребори за дял от пазара на онлайн реклама и 

впоследствие да развие и други услуги.   

  

 

 

 

 

http://www.zoopedup.com/


      

 

User Media Ltd., tel. +359 2 954 29 70 
“Solunska” 59 str., 4 fl., Bulgaria, Sofia 1000,  

reklama@usermedia.net, www.usermedia.net  

 

4.3 Автобизнесът и онлайн рекламата 

 

 Автобизнесът в развитите страни се ориентира сериозно към онлайн рекламата 

отдавна. В България този процес също е неизбежен. За периода 2001 до 2006 г. 

годишният ръст на разходите за реклама на автомобилните компании в световен мащаб 

е 3.7%, показва последният доклад на Borrell Associates (www.borrellassociates.com) от 

2007 г.. Според него до 2011 г. този ръст значително ще се забави до нива от около 1.7% 

годишно.  

 Единствената медия обаче, в която ще бъде отбелязан не спад, а рекорден ръст на 

рекламните инвестиции от страна на автомобилния сектор, ще бъде Интернет. Това се 

посочва в анализ на изследването на Borrel Associates направен от българската онлайн 

група ABC Design & Communication. Според доклада, през 2001 г. разходите за онлайн 

реклама на компаниите от сферата са около 471 млн. USD в световен мащаб или едва 

1.88% от всички рекламни бюджети (които са малко над 25 млрд. долара в световен 

мащаб). След отбелязания само за 5 години рекорден ръст и над 2.3 млрд. долара 

онлайн рекламни инвестиции за 2006 г., прогнозите са, че през 2011 г. разходите за 

автомобилна реклама в Интернет ще се увеличат  с повече от 84% и ще достигнат 4.2 

млрд. долара или 17.2% от общия рекламен бюджет в сектора, който според прогнозите 

до тогава ще стигне приблизително 33 млрд долара. 

 Видео форматите и платеното търсене ще са основните онлайн инструменти, 

използвани от индустрията в следващите 5 години, сочат прогнозите. През 2007 г. за 

тях ще се насочат 29% от инвестициите в онлайн реклама на автомобилните компании, 

а до 2012 г. този дял вече се очаква да бъде 76%. Ще се увеличи и употребата на e-mail 

маркетинга, а банерите постепенно ще отстъпят позицията си на предпочитан 

инструмент, като използването им ще спадне с над 30% за следващите 5 години.  

 

http://www.borrellassociates.com/
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 - Авто онлайн рекламата в България  

 

 Ситуацията в България е малко по-различна. Автомобилните компании (и то не 

всички, а главно представителствата и официалните вносители) съвсем наскоро 

откриха Интернет като среда за маркетингови комуникации и за момента се придържат 

главно към банер форматите. По данни на TNS Media Intelligence, автомобилните 

банери са 7.4% от цялата банерна реклама в българското Интернет пространство. Този 

им фокус едва ли ще се промени в следващите 3-4 години, макар че пак така 

постепенно ще навлизат и останалите формати за онлайн маркетинг - интеграцията на 

видеото, платеното търсене, вирусните решения и др. 

 Бързите темпове на развитие, които през последните години наблюдаваме в 

онлайн форматите с генерирано от потребителите съдържание (блогове, форуми, 

дискусионни групи, социални мрежи и др.) у нас, ще се задържат, което със сигурност 

ще привлече вниманието на автомобилните рекламодатели и скоро ще станем 

свидетели и на първата по-сериозна рекламна кампания за автомобили в блогове или 

форуми. 

 В следващите 3 години голяма част от по-малките български фирми в сферата 

(дистрибутори, дилъри, сервизи и магазини за резервни части и др.) също ще открият 

възможностите на онлайн средата - много по-бързо, по-евтино и по-целенасочено 

достигане до ключови групи от потребители. Това ще раздвижи сектора и ще доведе до 

обогатяване на авто съдържанието в българския Интернет, което в момента 

представлява около 17.8% от цялото онлайн съдържание у нас, посочват още от ABC 

Design & Communication. 

 Очакванията са онлайн средата наистина да се превърне в Меката на 

автомобилната реклама, макар и няколко години след като това се е случило на Запад. 
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И както винаги, първите компании, които осъзнаят и се възползват от това, ще извлекат 

най-голяма полза. 

 

 

4.4 Тенденции и прогнози за пазара 

 

 С 80% се очаква да нарасне обемът на интернет рекламата в България през 2008 

г. Това показват данни на компанията Interactive Media Planner, част от групата Ogilvy. 

Очаква се до 2010 г. нейният дял, който в момента е около 4%, да достигне до 10% от 

рекламния пазар. Оптимистична е и прогнозата за следващите две години. Отделно, по 

данни на рекламните агенции средно бюджетът за рекламна кампания в интернет 

варира между 15 и 30 хил. лв. 

 Макар че обемът й е относително нисък, вече 2.5 млн. българи от 6.7 млн. души са 

онлайн годишно или около 35% от населението. Това дава все по-големи надежди за 

развитие на онлайн пазара. Именно в интернет са най-добрите потенциални клиенти 

на повечето местни и международни корпорации. Това са активните хора на възраст 

между 18 и 55-години, с добро образование и стабилни финансови възможности.  
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- Потенциал и проникване на интернет пазара 

 

 

Именно ниският процент на интернет свързаност на българското население за 

момента е показателят, който вдъхва оптимизъм за развитие и ръст, както на онлайн 

пазара, така и на нови и различни интернет проекти и услуги.  

 Населението на България е 6.7 млн. души плюс около 1 млн. българи в чужбина. 

Около 2.5 млн. от живущите в България са пенсионери, а според различни източници 

други около 1 млн. са роми. Последните две групи твърдо не използват интернет или 

ако използват, то това са минимален процент от спадащите към тези групи. Така реално 
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в разчетите трябва да влязат тези 6.7 млн. минус ромите и пенсионерите (общо 3.5 

млн.) и да останат 3.2 млн. души, които са потенциалният интернет пазар в България.  

 Около 1.5 млн. (23%) имат интернет свързаност по данни на НСИ за 2007 г. Около 

2 – 2.5 млн. (30-35%) пък имат интернет по данни на различни агенции за 2008 г. 

Изводът е, че интернет пазарът в България може да расте още максимум с около 0.7 - 1 

млн. души реално до пълното си насищане и достигане на около 3.2 млн. души с 

интернет свързаност или малко по-малко от 50% от българското население. 

 

4.5 Други услуги на User Media 

 

Паралелно с развитието на рекламна мрежа AutoForums.BG компанията за 

интернет маркетинг User Media насочи усилията си в навлизането и разработването и 

на други нишови канали за интернет реклама. Мисията на компанията е да предложи 

на рекламодателите уникална услуга – достъп до реклама в десетки нишови сайтове от 

една точка. От друга страна целта на компанията е да създава удобствяа и за 

потребителите, които ползват услугите на тези сайтове. 

 

 

- Нишова рекламна мрежа StudentForums.BG 

 

Паралелно с развитието на нишовата мрежа за онлайн реклама в автофоруми и 

авто портали, User Media разработва нишова мрежа за онлайн реклама и в студентски и 

младежки сайтове. Плановете са мрежата да обединява най-големите студнетски 

форуми и портали в България в единен рекламен канал, който да е удобен за ползване 

на рекламодателите. В тази нишова мрежа ще бъдат включени следните портали: 
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www.pomagalo.com – полезен сайт за споделяне на актуални учебни материали и 

същевременно предоставящ социална мрежа за потребителите си. 

www.forum.uni-sofia.bg, forum.unwe.acad.bg – студентските форуми на двата най-

големи университета в България. 

www.brigadiri.com – портал за българските студенти, които пътуват на студентска 

бригада. 

www.studentskigrad.com – порталът за Студентски град в София, обединяващ 

полезна информация и даващ възможност на студентите от градчето да общуват и 

споделят информация. 

www.diploma.bg – сайт за полезна и актуална информация от сферата на 

образованието.  

www.sakvartiranti.info – сайт за търсене и намиране на съквартиранти и др. 

 

Идеята е тези и още няколко сайта да се обединят в един общ рекламен канал, със 

стандартизирани рекламни позиции и единен софтуер за управление на рекламата. 

Консолидирана по този начин аудиторията на тези сайтове ще се превърне в най-

голямата маса потребители на възраст между 18 и 30 години, които се интересуват от 

студентски въпроси и всичко свързано с образованието. Това от своя страна ще 

превърне тази аудитория в желан маркетингов канал за рекламодателите.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pomagalo.com/
http://www.forum.uni-sofia.bg/
http://www.brigadiri.com/
http://www.studentskigrad.com/
http://www.diploma.bg/
http://www.sakvartiranti.info/
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Измерване на Gemius показа, че мрежата StudentForums.BG се посещава от над 

530,000 потребители всеки месец. 
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- Нишова рекламна мрежа SportForums.BG 

 

 

 

По същата аналогия като AutoForums.BG и като нишовата мрежа за реклама в 

студентски сайтовe, екипът на User Media разработи и мрежа за нишова реклама в 

спортни форуми и портали. За целта бяха обединени в единен рекламен канал 

българските уеб сайтове и форуми на някои от най-големите и най-известните 

футболни клубни отбори – Левски, ЦСКА, Манчестър Юнайтед, Барселона, Арсенал, 

Интер, Милан, Байерн Мюнхен и др. В тях потребителите споделят помежду си 

актуална информация и интересни файлове и коментари. Мрежата също използва 

стандартизирана система за управление и излъчване на рекламно съдържание към 

аудиторията си.  

 

 

 

 



      

 

User Media Ltd., tel. +359 2 954 29 70 
“Solunska” 59 str., 4 fl., Bulgaria, Sofia 1000,  

reklama@usermedia.net, www.usermedia.net  

 

- Нишова рекламна площадка ForteGames.com 

 

 

 

Паралелно с трите проекта за нишови рекламни мрежи User Media разработи 

като рекламна площадка и най-големия сайт за игри и забавления в България – 

www.ForteGames.com. С аудитория от над 30,000 дневни посетители и над 110,000 

месечни посетители, сайтът се нарежда сред най-големите места за забавление и игри 

онлайн.  

 

С разработването на тези чеитри рекламни ниши компанията User Media има 

намерение да се превърне в един от сериозните играчи на пазара на интернет реклама в 

България с аудитория от над 900,000 уникални потребители месечно. 

 

 

http://www.fortegames.com/
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NielsenOnline.com 

Audience.bg 

Bgpublishers.com 

Tyxo.bg 

Google.com/analytics 

adbusters.org 

social-advertising.info 

trimata.bg/reklama 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.capital.bg/
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6. Приложения 

 

 

Общи разходи за реклама 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

User Media Ltd., tel. +359 2 954 29 70 
“Solunska” 59 str., 4 fl., Bulgaria, Sofia 1000,  

reklama@usermedia.net, www.usermedia.net  

 

Рекламен Медиа Микс 
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Ръст на рекламния пазар 
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Интернет ръст 
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Топ 10 продуктови сектора за реклами през 2006 г. 

 

 

 
 

Източнк: Пиеро 97 www.piero97.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.piero97.com/
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Общи тенденции в БГ рекламата 
 
Източник: ПИЕРО 97 www.piero97.com  

 
 
2006 година спрямо 2005 
 
Нарастване общия обем на рекламните бюджети +19.19%  
Нарастване на рекламните бюджети в ТВ +16.10% 
Нарастване на рекламните бюджети в преса +16.69% 
Нарастване на рекламните бюджети в радио +14.68% 
Нарастване на рекламните бюджети във външна реклама +44.49% 
Нарастване на рекламните бюджети в интернет +100% 
Намаляване на потреблението на телевизия, радио, кино, ежедневна и месечна преса и 
нарастване на потреблението на интернет и седмична преса.  
 
2005 година спрямо 2004 
 
Нарастване общия обем на рекламните бюджети +27.2% 
Нарастване на рекламните бюджети в ТВ +28.7% 
Нарастване на рекламните бюджети в преса +26.6% 
Намаляване на рекламните бюджети в радио –16% 
Нарастване броя на съoръженията за външна реклама, оттам и рекламните бюджети. 
Нарастване на рекламните бюджети в интернет +71.9% 
Намаляване на потреблението на всички медии и нарастване на интернет 
потреблението. 
Намаляване на рекламните бюджети за алкохолни напитки, продиктувано от забрана 
за рекламиране на спиртни напитки (без бира и вино) по радио и телевизия преди 22 ч 
(Закон за здравето, чл.55). 
 
2004 година спрямо 2003 
 
Нарастване общия обем на рекламните бюджети +20% 
Нарастване на рекламните бюджети в ТВ +22% 
Нарастване на рекламните бюджети в преса +12% 
Нарастване на рекламните бюджети в радио +37% 
Нарастване броя на съoръженията за външна реклама, оттам и рекламните бюджети ~ 
+20% 

http://www.piero97.com/


      

 

User Media Ltd., tel. +359 2 954 29 70 
“Solunska” 59 str., 4 fl., Bulgaria, Sofia 1000,  

reklama@usermedia.net, www.usermedia.net  

 

Нарастване на рекламните бюджети в интернет с +113%  
 
2003 година спрямо 2002 
 
Нарастване на разходите за реклама  +11.90% 
Нарастване на телевизионната реклама +15.38% 
Нарастване на външната реклама   +17.28% 
Нарастване дела на рекламата в пресата +3.05% 
Нарастване на радио рекламата +12.50% 
Нарастване на Интернет рекламата +60.00% 

 

 


