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П Р Е З Е Н Т А Ц И Я

НА TRAFFICNEWS.BG
Сайтът Trafficnews.bg е национален и е най-бързо развиващата се медия в Бълга-

рия. Тя стартира на 1 септември 2014 година, но само за няколко месеца разби статукво-
то в медийното пространство. Анализите на агенциите за онлайн изследвания „Gemius”, 
„Tyxo“, „Google Аnalytics” от началото на 2016 година вече класират сайта на 1-во мяс-
то по посещения и го посочват като най-влиятелната електронна медия в Пловдив и 
я нареждат в топ 10 на най-четените национални информационни агенции. Медията 
работи със силен екип от журналисти в София и в Пловдив. Позицията потвърждават и 
международните търсачки. Те нареждат Trafficnews.bg пред електронни медии, които 
са на пазара от над 10 години. От началото на 2019 година сайтът има по над 6 милиона 
посещения месечно.

В Trafficnews.bg  читателите ежедневно откриват ексклузивни новини, журналис-
тически разследвания, скрити камери, различни гледни точки, видео новини. Акцентът 
е върху актуалната информация от деня, публикуваме аналитичните материали за про-
блемите на обществото, за политика, икономика, култура и спорт. Благодарение на до-
брите си източници и изключителната си мобилност, екипите на медията винаги са пър-
ви на събития. Никога обаче бързината не е за сметка на обективността. Поддържаме 
няколко постоянни рубрики, като „Урок по история“, в която акцентът е върху събития, 
свързани с бележити дати от българската история. 

Сайтът е мястото, където хората се информират за всичко, което се случва, както в 
дневния, така и в нощния живот в различните градове на страната. Имаме добра ауди-
тория читатели от София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и други големи областни 
градове. 

Редовната аудитория се състои от образовани и динамични хора, предприемачи 
със собствен бизнес, държавни служители, студенти,  ученици.  Отношенията с чита-
телите ни са изключително динамични, а бързата реакция на всеки сигнал увеличава 
непрекъснато аудиторията ни. 

Медията е независима, изключително лоялна към читателите си и отговорна към 
хората, за които пише.  Екипът е изграден от журналисти с богат професионален опит и 
репортери, които работят с много хъс.  Благодарение на екипа оператори, които са на 
разположение денонощно, Trafficnews.bg  винаги разполага с актуални кадри и видео 
от всяко събитие. Сайтът работи заедно с най-добрите компютърни специалисти и гра-
фични дизайнери.
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Р Е К Л А М Н А Т А Р И Ф А
валидна от 01.04.2019 г.

зона
Рекламен формат

Дни

Гарантирани 
дневни  

показвания 
на рекламата

Заявени 
дневни  

показвания 
на рекламата

Общо  
показвания 
за периода

Цена на 
1000  

показвания

Брутна 
цена / леваразмер 

(пиксели) Позиция

зона 1 300/250
видима за 
начална 
страница

14 146000 46000 644000 16,00 лв. 3 270.40 лв.

зона 2 728/90
видима за 
начална 
страница

14 48000 4800 67200 12,00 лв. 806.40 лв.

зона 3 300/250
видима за 
начална 
страница

14 92000 9200 128800 10,00 лв. 1288.00 лв.

зона 4 728/90
видима за 
начална 
страница

14 48000 4800 67200 10,00 лв. 672,00 лв.

зона 5 300x250
видима 

във всяка 
статия

14 246000 24600 344400 12,00 лв. 4 132,80 лв.

зона 6 300x250
видима 

във всяка 
статия

14 246000 24600 344400 8,00 лв. 2 755.20 лв.

зона 7 728/90
видима 

над всяка 
статия

14 246000 24600 344400 12,00 лв. 4 132.80 лв.

зона 8 728/90
видима 

под всяка 
статия

14 246000 24600 344400 10,00 лв. 3 444.00 лв.

зона 9 300x250
видима 

във всички 
категории  

14 32000 3200 44800 7,00 лв. 313.60 лв.

зона 10 300x250
видима 

във всички 
категории 

14 30000 3000 42000 7,00 лв. 294.00 лв.

зона 11 728/90
видима 

във всички 
категории 

14 34000 3400 47600 10,00 лв. 476.00 лв.

зона 12 728/90
видима 

във всички 
категории 

14 32000 3200 44800 7,00 лв. 131,60 лв.

TrafficNews.bg
1 брой ПР-публикация 
в категория - оставаща 

в архив
1 n/a Цена на 1 брой ПР-

публикация 800,00 лв. 800,00 лв.

TrafficNews.bg

1 брой ПР-публикация 
с максимална медийна 
видимост - оставаща в 

архив

1 n/a Цена на 1 брой ПР-
публикация 1 200 лв. 1 200 лв.

*Всички цени са без ДДС

За политическа реклама надценката е 50% над официално обявената тарифа.


