
 

 

Предложение за ексклузивно присъствие на един рекламодател в мобилното приложение SINOPTIK  
 
В сила от 1 септември 2022 г. до 31 декември 2022 г. 
 
„Нет Инфо“ ЕАД („Нет Инфо“) предлага на рекламни агенции и рекламодатели възможност за ексклузивно 
позициониране на един рекламодател в мобилното приложение SINOPTIK при фиксирани параметри за 
формати, цена, бонусни излъчвания, период и дневен инвентар по формати, както е посочено в настоящото 
Предложение.  
 
Периодът за ексклузивно позициониране по настоящото Предложение е 7 (седем) дни на рекламна 
кампания. В случай че даден рекламодател желае да намали или увеличи посочения период, Нет Инфо следва 
да одобри писмено, като за база се ползват цените на ден, посочени по-долу. Редът за реализиране на 
ексклузивното позициониране по настоящото Предложение се определя според поредността на 
постъпилите заявки на рекламодателите.  
 
Настоящото Предложение включва всички налични формати мобилното приложение SINOPTIK, както 
следва: 
 

 
 
В посочените по-горе импресии за формат Video pre roll е включено позициониране в мобилното 
приложение SINOPTIK, както и във  видео прогнозата в Sinoptik.bg и Прогнозата на времето, включена като 
ембед в новинарските сайтове от групата на Нет Инфо.  
 
В зависимост от потреблението на мобилното приложение SINOPTIK е възможно количеството на 
предоставените импресии да надвиши посочените по-горе прогнозни импресии, за което рекламодателят 
не дължи допълнително възнаграждение. 
 
Брутната стойност на ексклузивното позициониране по настоящото Предложение за 7 дни е 13 518  лв. без 
ДДС, съответно брутната стойност за 1 ден е 1 931 лв. без ДДС. 
 
Към заявените съгласно настоящото Предложение рекламни кампании се прилагат условията съгласно 
бизнес споразуменията на съответните рекламни агенции или рекламодатели (с изключение на бонусните 
излъчвания), като инвестицията при условията на настоящото Предложение ще се счита за част от 
годишния бюджет на съответната рекламна агенция или рекламодател. Бонусните излъчвания съгласно 
бизнес споразуменията на съответните рекламни агенции или рекламодатели не се прилагат към 
настоящото Предложение. 
 
Периодът на настоящото Предложение може да бъде удължен по преценка на Нет Инфо и след публикуване 
на съответно съобщение на сайта на Нет Инфо (https://www.netinfocompany.bg/). 
 
 

Sinoptik.bg APP Full exclusive branding
all pages (app) 300x250

top position
220 000 60% 7 132 000 924 000

Sinoptik.bg APP Full exclusive branding
all pages (app) 300x250

top position
220 000 40% 7 88 000 616 000

Sinoptik.bg APP Full exclusive branding
all pages (app) 300x600
moddle position

50 000 100% 7 50 000 350 000

Sinoptik.bg/Sinoptik app
Full exclusive pre roll in video 
weather forecast 

embeded video player in 
Sinoptik.bg

3 000 100% 7 3 000 21 000

1 911 000

Days Daily IMP
Total IMP 
Ordered

Media Format Position
Daily 

Inventory
Rotation

https://www.netinfocompany.bg/


 

 

Към настоящото Предложение се прилагат Политиката за реализиране на бонуси в сайтовете от 
портфолиото на Нет Инфо и Общите условия за излъчване на рекламни форми на Нет Инфо.  
 
При нужда от допълнителна информация, моля да се вържете с Търговския отдел на Нет Инфо. 
 


