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Условия за участие в раздел Промо Оферти на 

Izgodnobg.com 

 

1. Параметри на предлаганото позициониране 

Нашето предложение е да участвате чрез новата рекламна форма в Izgodnobg.com – 

позициониране на оферти в раздел „Промо оферти”. Това е нова секция в сайта, в която се 

визуализират до 25 броя „промо оферти” от различни търговци (не повече от 10 оферти от 

един магазин). 

Линк към секцията има в хоризонталното навигационно меню, в подменю „Още”. 

Самата страница Промо оферти е визуално подобна на всяка друга страница-категория, но 

още съдържа 25, вместо 12 оферти, а при кликване на офертите се отива директно в 

магазина, вместо в страница за сравнение на цени. 

Всички оферти в Промо оферти се рекламират чрез интерактивен банер с размери 110х650 

във всички страници – категории и резултати от търсене, както и с банер 300х260 в 

страниците с информация за продукт – ценови оферти, описание, мнения от потребители. 

Визуализацията на двата банера е демонстрирана отдолу: 
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При всяко показване на банерите се визуализират на произволен принцип по две промо 

оферти със следните атрибути – снимка, заглавие, описание, цена и лого на магазина. 

Цялата пло щ на офертата ще бъде кликаема и линка ще води директно към страницата от 

сайта на търговеца, в която продукта може да бъде закупен. 

 

Отляво и отдясно има стрелки, с които може да се стигне до още един чифт оферти. При 

опит за стигане до 3-ти чифт ще бъде показван вместо това линк към Промо оферти. 

 

Средно се очаква банера 650х110 да реализира 9 000 импресии на ден, а 300х260 – по 7000 

импресии на ден. 
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2. Технически параметри 

 

Публикуването на офертите в Промо оферти става чрез XML. Наш робот изтегля 

съдържанието на предоставения от вас XML файл и ще зарежда от него информацията за 

офертите. Файлът ще се изтегля на около час. Спецификация за XML файла ще бъде 

предоставена допълнително, при проявен интерес към участие в Промо оферти. 

 

Изискванията към атрибутите на всяка оферта са, както следва: 

 

Снимка - 90x90 px максимални размери, 12kb тежест. 

Заглавие - Без ограничение в дължината. При показване в каре се съкращава се до 22 знака 

(ако е над 22 знака, реално се съкращава след 19 знак) 

Описание - Без ограничение в дължината. При показване в каре се съкращава се до 3 реда, 

максимум по 30 знака на ред. 

Цена – в лева, с ДДС, точност до 1 стотинка. 

Лого - 90х30 px максимални размери, 8kb тежест. 

 

 

3. Цени и отстъпки 

 

Цените са промоционални по случай стартирането на платформата Промо оферти. 

Право на публикуване на 1 оферта - 60 лева на месец без ДДС 

Право на публикуване на 5 оферти - 270 лева на месец без ДДС (отстъпка 10%) 

Право на публикуване на 10 оферти - 480 лева на месец без ДДС (отстъпка 20%) 

 

При сключване на договор за по-продължителен период са възможни допълнителни 

преференции. 

 

4. За контакти 

 

e-mail: office@izgodnobg.com 

 

тел. 0897721474 
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