
Оферти за реклама Ocenka-BEL.com 

 
 

 

● Реклама в образователен сайт: https://ocenka-bel.com 
 

- Цена за реклама в заглавна дясна част с размер 468x60 - 1 налична позиция: 50 
лева/месец 

- Цена за реклама в лявата меню част на сайта с възможни размери  468x60 - 3 
налични позиции или 250x250 - 4 налични позиции: 30 лева/месец 

- Цена за изработка на рекламен банер, ако нямате такъв: 20 лв. 
 
Всички рекламни позиции са видими на всички страници от нашия сайт.  
 
Времето за изработка на реклама е: до 1 седмица 
 
Време за публикуване на реклама е: до 1 седмица 
 

 
 

● Реклама, част от образователно видео, публикувано 
на Youtube канал: “Стари и нови уроци по български 
език”, свързана с нашата аудитория (ученици, 
студенти, учители):  

 
- Цена с Ваш текст и видео: 150 лева/минута  

https://ocenka-bel.com/
https://www.youtube.com/user/pdivanova
https://www.youtube.com/user/pdivanova


- Цена с изработен от нас текст и видео: 300 лева/минута  
 
Вашата реклама ще бъде включена еднократно във видео с образователна цел, което ще 
бъде публикувано в нашия канал. Вие или Вашата компания ще бъде обявена за спонсор 
на видеото и ще включим вашето съдържание, като част от клипа.  
 
Всеки клип се публикува в нашия сайт: http://ocenka-bel.com както и във фейсбук 
страницата ни: https://www.facebook.com/ocenkaBEL/ 
 
Сумата се изплаща еднократно независимо от броя показвания на клипа. Сайтът се 
ангажира с разпространение на вашата реклама. 
 
При поръчка се изплаща цялата сума предварително или минимум 50% капаро.  
 
Имате право на 2 малки безплатни корекции по рекламата, преди да публикуваме 
финалното видео. Всяка следваща корекция се заплаща +50% от крайната сума.  
 
Минимална дължина за реклама: 15 секунди 
 
Време за изпълнение: до 2 седмици 
 

 

● Рекламна публикация в сайта Ocenka-BEL.com 
 

- Цена на публикация с Ваш текст до 500 думи - 40 лв. Еднократно 
- Цена на публикация до 500 думи с текст, написан от нас - 80 лв. 
- Цена на публикация над 500 думи - по договаряне 

 
Всички публикации ще бъдат публикувани в специална категория на нашия сайт. 
Ще има връзка към нея от всички страници.  
 
За публикациите се заплаща еднократно и всяка публикация остава на сайта, 
освен ако Вие не пожелаете премахването ѝ.  
 
Можете да добавите 1 снимка и 1 връзка(линк) в публикацията. 
 
 
 
 
 
 

http://ocenka-bel.com/
https://www.facebook.com/ocenkaBEL/


 

● Рекламна публикация в социална мрежа Facebook на 
страницата: https://www.facebook.com/ocenkaBEL/ 

 
- Цена: 20 лева/публикация 

 
Възползвайте се от нашата аудитория във социалната мрежа Facebook и публикувайте 
рекламен пост със съдържание по ваш избор. Можем да публикуваме рекламни снимки, 
видеа, текст или друго, предоставено от Вас съдържание.  
За изработване на рекламно съдържание от нас, може да се ориентирате по цените 
изложени по-горе, а за това, което не е включено там, цените са по договаряне. 
  
Срок за Facebook публикация: до 1 седмица 
 

 

● Рекламен пакет - Видео + Уебсайт + Социална мрежа 
Включва:  

❏ еднократна реклама във видео до 1 минута 
❏ 1 месец реклама в сайт Ocenka-BEL.com, в лявата меню част 
❏ 1 рекламна публикация във Facebook 

 
- Цена за пакет с ваше съдържание: 180 лева/месец 
- Цена за пакет със съдържание изработено от нас: 330 лева/месец 

 
 
 

https://www.facebook.com/ocenkaBEL/

