
 

Рекламни възможности - FitPersona.com 
 

1. Банери 
 

Формат на банера Описание Цена на месец 

300 х 250 px Всички страници, дясна 
колона, най-горе 

300 лв за първи месец 
250 лв/месец за следващи 
месеци, при пакет от 3 месеца 

300 х 250 px Само вътрешни страници, 
дясна колона, най-горе 

250 лв за първи месец 
220 лв/месец за следващи 
месеци, при пакет от 3 месеца 

Leaderboard 
728 х 90 px 

Заглавна страница, под зона 
Най-ново/най-четени статии 

280 лв за първи месец 
240 лв/месец за следващи 
месеци, при пакет от 3 месеца 

Leaderboard 
728 х 90 px 

Постове, под съдържанието 
на постовете 

250 лв за първи месец 
220 лв/месец за следващи 
месеци, при пакет от 3 месеца 

180 х 150 px Footer, всички страници 200 лв за първи месец 
180 лв/месец за следващи 
месеци, при пакет от 3 месеца 

 
Всички цени са промоционални, за сключени рекламни договори до 31.12.2016 г. 
Допълнителни отстъпки - по договаряне. 

2. Статия с рекламно каре 
Статията с автор Цвета Капитанова на тема, която има отношение към рекламирания 
продукт. Рекламно каре на продукта в средата на статията, с размер около 770 х 200. 
Рекламното каре може да е текст или банер. 
 
Цена при запитване. 
 

3. PR статия 
Фокусирана изцяло върху продукта/услугата, но написана от Цвета Капитанова след 
изпробване на продукта/услугата. 
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Цена при запитване. 
 

4. Спонсориране на тренировки Боди Дизайн.  
Включва: 
 

● ко-брандиране на всички материали, свързани с Боди Дизайн - реклами, фейсбук 
заглавна картинка, инфо материали за трениращите, брошури, снимки от 
тренировките и т.н 

● състезание за участващите в тренировките с малки награди от спонсорите 
● включване на рекламно каре на спонсора във всички статии за Боди Дизайн 

 
Цена при запитване. 
 

5. Спонсориране на специално организирано състезание за 
читателите на FitPersona.  
Продължителност: 1 месец. Включва:  

● Присъствие на спонсора и каре за негов продукт/услуга в 3 поста за състезанието на 
сайта - за начало, статус, победители в състезанието 

● Присъствие на спонсора и каре за негов продукт/услуга в 6 поста във фейсбук 
страницата на FitPersona 

● Ко-брандиране на рекламен банер на състезанието - показва се на всички странички 
на сайта 

● Ко-брандиране на банер за състезанието в горния слайдър на сайта 
 
Цена при запитване. 
 

6. Реклама в Бюлетина на FitPersona 
Включва каре с банер или текстова реклама, с размер по договаряне. Изпраща се до всички 
абонати на бюлетина, като част от редовно издание на бюлетина (включва статии и 
новини). 
 
Цена при запитване. 
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7. Организиране на съвместни спортни инициативи 
Включва провеждане на тренировки, водени от Цвета Капитанова, за частни или публични 
събития. За публични събития - анонсиране на спортното събитие в сайта на FitPersona, 
социалните канали и до абонатите на Бюлетина на FitPersona.  
 
Цена при запитване. 
 
 
 
 
Контакти и запитвания:  
contact@fitpersona.com  
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