
 

 

 
Политика за реализиране на бонуси  

в сайтовете от портфолиото на „Нет Инфо“ ЕАД 
 
 
От 01 януари 2023 г. Нет Инфо ЕАД („Нет Инфо“) променя политиката за реализиране на 
бонуси в сайтовете от портфолиото си, като считано от тази дата всички бонуси, 
предоставяни от Нет Инфо съгласно сключени бизнес споразумения, ще бъдат 
изпълнявани в съответствие с настоящата Политика.  
 
Нет Инфо има право да предоставя на рекламодатели, включително чрез рекламна агенция, 
бонуси, както са изчерпателно посочени в сключваните с Нет Инфо бизнес споразумения. 
Всички бонуси се предоставят от Нет Инфо в съответствие с търговската политика на Нет 
Инфо и се реализират в съответствие с настоящата Политика. 
 
Бонус импресиите се предоставят от Нет Инфо на кампанийна база, т.е. определен процент 
излъчвания без заплащане на възнаграждение се уговарят за дадена рекламна кампания, 
като задължително се реализират: (1) във времевия период на тази рекламна кампания и 
(2) в дните, през които се изпълняват платени излъчвания от тази рекламна кампания. За 
яснота, бонуси към конкретна рекламна кампания не могат да се изпълняват: (1) след 
последното платено излъчване от същата кампания и (2) в дните, през които не се 
реализират платени излъчвания от същата рекламна кампания. 
 
Бонусите се предоставят от Нет Инфо с параметрите на платените излъчвания от дадена 
рекламна кампания, т.е. ако дадена рекламна кампания включва определено таргетиране 
(напр. по пол и възраст), бонусите към тази рекламна кампания ще бъдат реализирани със 
същото таргетиране (по пол и възраст). 
 
Целта на промените съгласно настоящата Политика е да подобри резултатите на 
рекламните кампании. В предходния модел се налагаше бонусите да бъдат програмирани 
в отделни Google Ads Manager заявки, в резултат на което се намаляваше Reach и се 
увеличаваше Frequency на цялата рекламна кампания. При новите условия по настоящата 
Политика това последствие ще отпадне. 
 
При нужда от допълнителна информация, моля да се вържете с Търговския отдел на Нет 
Инфо. 


