
BRANDED CONTENT



Branded Content
Формати на присъствие

ВИЕ РАЗКАЗВАТЕ …

Платени публикации: 

Съдържанието се 

предоставя от клиента или 

се разработва по негова

заявка. Медията не се 

ангажира и не налага

позиция или присъствие.

Специални проекти:

Позициониране в 

специализирано съдържание, 

по съгласувана с 

Рекламодателя тема. 

Използване на текст, видео 

и/или нестандартни формати и 

ексклузивно дистрибутиране.

РАЗКАЗВА 
ВЪОБРАЖЕНИЕТО…

Съвместни материали:

Медията се ангажира с 
редакционно представяне на 
продукт, услуга, събитие или 
друго. Съдържанието се 
разработва съвместно с 
Рекламодателя.

НИЕ РАЗКАЗВАМЕ…



ОСНОВНИ ФОРМАТИ 

И ХАРАКТЕРИСТИКИ



Основни характеристики

Платени публикации

✓ Фокусът на материала е изцяло върху Рекламодателя и неговия марка /продукт/ услуга.

✓ Текстът се подава от в готов вид и подлежи на техническа редакция, без това да променя 
смисъла му. Възможно е и изготвяне на текст от наш екип след заявка.

✓ Намира се в обособена категория „Платени публикации“ и изрично е обозначен като 
такъв, както над самия материал, така и в native ads. Излиза в резултатите от търсене в 
сайта.

✓ Заглавието се подава/одобрява от Рекламодателя и е с дължина до 120 символа. 
Препоръчителната дължина на текста в съдържанието е до 2500 символа.

✓ Към статия се съдържат препоръчително 4 снимки, осигурени от Рекламодателя. При 
поискване осигуряваме и снимки от наша банка. 

✓ Разпространява се чрез native ads.



Платена 

публикация

Изглед

Desktop & Mobile

* Визуализацията е примерна



Производство, публикуване и дистрибуция

Платени публикации

* Не подлежи на отстъпка

Формат Цена

Публикуване на платена публикация, в сайт по избор 480 лв.

Написване и публикуване на плетена публикация в сайт по избор 1000 лв.

Редакция на съвместен материал или платена публикация* 100 лв.

Дистрибуция на платена публикация или съвместен материал, свободно 
планиране, цена за 1 000 импресии

6.00 лв.



Съвместни статии
Основни характеристики

➢ Материалът предоставя информацията обективно. Той има за цел да информира и образова аудиторията 

наравно за продукта/услугата и за по-общия проблем, който те решават

➢ Текстът се изготвя ексклузивно от екип на НетИнфо, на база подробен brief от Рекламодателя

➢ Задължително се обозначава чрез стандартизирана фаша, съдържаща логото на Възложителя, 

позиционирана над и под материала. Партньорството по материала е видимо и в категорията, и в native ads

и social media ads, чрез които се дистрибутира

➢ Заглавието се избира от Рекламодателя от подадени възможни няколко опции от Редакцията;

➢ Към статия се съдържат препоръчително до 4 снимки, подадени от Рекламодателя, с опция за 

предоставяне на снимки от платена банка или embed от социален канал; позиция снимка може да бъде 

заменена от embed на видео

➢ Съвместните материали се поместват сред редакционното съдържание на избрания сайт, в категория, 

която съответства на темата

➢ Съвместните материали са среда, чиста от допълнителен рекламен шум (с изключение 

на видео-реклама върху embedded редакционно видео-съдържание) 



* Визуализацията е примерна

• Desktop & Mobile 

• Article In feed

Изглед

Съвместна 

статия



Съвместни статии
Производство и дистрибуция

Гарантираната дистрибуция се изпълнява с Native Ads, в портфолиото от сайтове на Нет Инфо 

и се отчита, като кликове в Google Ads Manager. В цената се включва написване на текста.

Формат Цена

Публикуване на платена публикация, в сайт по избор 1 250 лв.

Гарантирани кликове Период за реализиране Цена

5 500 14 поредни дни 3 300 лв.

10 000 14 поредни дни 4 800 лв.

15 000 21 поредни дни 5 500 лв.

20 000 21 поредни дни 6 000 лв.



Видео формати

Основни характеристики

✓ СТУДИЙНО ВИДЕО

✓ ВИДЕО ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЕ

Изработка на видео обвързано с тема синхронизирана с рекламодателя. Видео съдържанието се 

позиционира (ембедва) в съвместната статия, с цел обогатяване на текстовото съдържание и интерактивно 

присъствие на Рекламодателя. Целта е да се осигури по-високо ниво на интеракция и ангажираност.

Произвежда се в студийна обстановка и е с максимална продължителност до 4 минути.

✓ ПРОДУКТОВО ВИДЕО

Изработка на видео съдържание, в което активно се разясняват качества и свойства на продукт/услуга. В 

зависимост от основната комуникация това може да бъде интервю, кратко информационно представяне

(ревю) на определен процес или друго действие, което обективно разкрива конкретни предимства.

Произвежда се спрямо предварително синхронизиран сценарий,сет и локация. Възможно е 

допълнително начисление на допълнителен бюджет при изпълнение.

По запитване



Изглед

Desktop & Mobile

*Визуализацията е примерна

Видео ембед



Към цените за изработка на видео форматите НЕ се прилагат отстъпки и бонуси. В цената НЕ се включват

хонорарите на евентуално участващи популярни лица – те се договарят допълнително.

*Цената включва гаратирана дстрибуция от 10 000 клика през Native Ads мрежата на Нет Инфо. 

Видео формати
Производство

Формат Нетна цена

Продуктово видео, студиен формат 1 500 лв.

Продуктово видео, формат с локации и участия на лица 3 500 лв.*

Видео отразяване на събитие със сценарий и монтаж, до 2 часа 2 500 лв.



ДОПЪЛНИТЕЛНИ 

ВЪЗМОЖНОСТИ



• Тестът се изготвя от екип на 

Нетинфо 

• Приложим е за edna.bg, 

vesti.bg 

• Темата е контекстуално 

координирана с общата 

комуникация на клиента, сама 

по себе си не е рекламна

• Тестът забавлява и интригува, 

за да предизвика максимален 

engagement

• Клиентът присъства във 

финалните резултати (всички 

опции) чрез ключови думи, 

линк или друго подходящо. 

* Визуализацията е примерна

Съвместен 

тест



• Организира се чрез статия, като 

отговорите на участниците се 

подават на редакционен мейл 

или формуляр (в зависимост от 

сайта)

• Необходимо е наред със 

заявката и брийфа от 

Рекламодателя, да бъде 

подписано специално 

споразумение по образец преди 

обявяването на играта. 

Наградите се осигуряват от 

Рекламодателя

• След изтичане на периода на 

играта, Netinfo предоставя на 

Рекламодателя данни за контакт 

с победителите, както е 

договорено  споразумението. 

• Статията, обявяваща играта се 

маркира като неактуална, след 

изтичане на активацията

Съвместна 

игра

* Визуализацията е примерна



• Платените публикации и 

Съвместните материали могат 

да бъдат допълнително 

брадирани с Backdrop 

Wallpaper или банер 300х600

• Изглед

Desktop & Mobile

* Визуализацията е примерна

Брандиране

на статия



• Възможност за допълнително 

споделяне на реализиран 

Съвместен материал чрез 

Facebook post / Instagram Post

в страницата на сайта

• Клиентът е изрично обозначен в 

публикацията като Спонсор / 

Партньор

• Споделянето в социалните 

канали е възможно само след 

закупуване на съвместна статия 

и не може да бъде закупен 

самостоятелно

* Визуализацията е примерна

Социални 

мрежи



Закупуват се само като добавка към форматите от Интегрирани предложения, ПР и 

брандирано съдържание (branded content). Не могат да бъдат закупени самостоятелно.

*Цената е пакетна и включва създаване и публикуване на Съвместен тест с включени 5 500 клика 

гарантирана дистрибуция.

Допълнителни възможности
Публикуване, производство и дистрибуция

Формат Цена

Facebook или Instagram пост 1 000 лв.

Брандиране на Съвместен материал или Платена публикация 300 лв.

Анкета в материал 500 лв.

Съвместен тест * 4 000 лв.*

Съвместна игра** 5 500 лв.**

** Цената е пакетна и включва създаване и публикуване на Съвместен материал за обявяване на 

услугата за играта с включена форма за участие, 10 000 клика гарантирана дистрибуция и 200 000 

импресии на Ко – брандиран (между съответния сайт и рекламодател) Transition ( Desktop & Mobile) за 

анонсиране на играта.  Възможна е изработка на допълнителен Landing Page на играта като към 

цената се добавя стойността за изработка съгласно настоящата Рекламна тарифа. 



THANK YOU
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