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	 Сайтът	Trafficnews.bg	е	най-бързо	развиващата	се	медия	в	Пловдив	и	областта.	Тя	
стартира	на	1	септември	2014	година,	но	само	за	няколко	месеца	разби	статуквото	в	
медийното	пространство	под	тепетата.	Анализите	на	агенциите	за	онлайн	изследвания	
„Gemius”,	„Alexa“,	„Tyxo“	от	началото	на	2016	година	вече	класират	сайта	на	1-во	място	
по	посещения	и	го	посочват	като	най-влиятелната	електронна	медия	в	града.	Позицията	
потвърждават	и	международните	търсачки.	Те	нареждат	Trafficnews.bg	пред	електронни	
медии,	които	са	на	пазара	от	10	години.

	 В	 Trafficnews.bg	 читателите	 ежедневно	 откриват	 ексклузивни	 новини,	
журналистически	разследвания,	скрити	камери,	различни	гледни	точки.	Акцентът	е	върху	
актуалната	информация	от	деня,	публикуваме	аналитичните	материали	за	проблемите	
на	обществото,	за	политика,	икономика,	култура	и	спорт.		Благодарение	на	добрите	си	
източните	 и	 изключителната	 си	 мобилност,	 екипите	 на	 медията	 винаги	 са	 първи	 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	пловдивчани	се	информират	за	всичко,	което	се	случва	
както	в	дневния,	така	и	в	нощния	живот	на	града.	Редовната	му	аудитория	се	състои	от	
образовани	и	динамични	хора,	предприемачи	със	собствен	бизнес,	държавни	служители,	
студенти,	 	 ученици.	 	 Отношенията	 с	 читателите	 ни	 са	 изключително	 динамични,	 а	
бързата	реакция	на	всеки	сигнал	увеличава	непрекъснато	аудиторията	ни.		Това,	което	
липсва	в	сайта	са	скучните,	изпразнени	от	съдържание	информации.

	 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	
млади	репортери,	които	работят	с	много	хъс.		Благодарение	на	екипа	оператори,	които	
са	на	разположение	по	24	часа	в	денонощието,	Trafficnews.bg		винаги	разполага	с	актуални	
кадри	 и	 видео	 от	 всяко	 събитие.	 Сайтът	 работи	 заедно	 с	 най-добрите	 компютърни	
специалисти	и	графични	дизайнери,	а	екипът	подготвя	новинарски	емисии	всеки	делничен	
ден,	в	които	показва	най-важните	събития	от	деня	с	всички	гледни	точки.		

	 В	 портфолиото	 на	 компанията	 влиза	 и	 платформата	 Ailqk.bg	 –	 пътеводител	 за	
безделници.	Сайтът	е	алтернатива	за	хората,	които	искат	да	избягат	от	подтискащите	
новини,	искат	да	се	посмеят	заедно	с	нас,	да	пътуват,	да	поклюкарстват,	да	си	сготвят	
нещо	вкусно.

Р Е К Л А М Н А   Т А Р И Ф А
на TNS.bg
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Банер	зона Рекламен	Формат Цена/1000
показванияРазмер	

(пиксел)
Позиция

Зона 1 468/60 видима за всички страници без 18+ 10,00 лв.

Зона 2 1040/200 видима за всички страници без 18+ 16,00 лв.

Зона 3 300/250 видима за всички страници без 18+ 10,00 лв.

Зона 4 300/250 видима за всички страници без 18+ 8,00 лв.

Зона 5 300/600 видима за всички страници без 18+ 7,00 лв.

Зона 6 728/90 видима за заглавната страниц 10,00 лв.

Зона 7 728/90 видима за всички новини без 18+ 7,00 лв.

Зона 8 468/60 видима само за секцията 18+, както и на новините от 
18+

10,00 лв.

Зона 9 1040/200 видима само за секцията 18+, както и на новините от 
18+

16,00 лв.

Зона 10 300/250 видима само за секцията 18+, както и на новините от 
18+

8,00 лв.

Зона 11 300/250 видима само за секцията 18+, както и на новините от 
18+

8,00 лв.

Зона 12 300/600 видима само за секцията 18+, както и на новините от 
18+

7,00 лв.

Зона 13 728/90 видима за всички новини от 18+ 7,00 лв.

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

n/a

Р Е К Л А М Н А   Т А Р И Ф А
валидна	от	01.01.2016	г.

* Средно дневни импресии
* Цените са на дневна база и при 100% ротация
* Публикуването на PR статии (прес съобщения и новини) в TrafficNews.bg се извършва след предварителна 
договорка с дружеството. PR статията трябва да е с дължина до 300 думи, с включени максимално една снимка 
и два линка. Материалите се изпращат минимум 24 часа преди публикуване. Преглеждат се и се коригират от 
редактора. PR статията се обозначава със специален символ за платена публикация.
* При заявка на пакет, се прилага скала за изчисляване на допълнителни клиентски отстъпки
* Предоставя се допълнителна отстъпка в размер на 3% на клиенти, които предплащат пълната сума на 
кампанията си.
* За политическа реклама надценката е 50 % над официално обявената тарифа.
* Предоставя се до 5% допълнителна отстъпка на компании, които подкрепят кампанията SOS! Час внимание! 
* Всички цени в тарифните планове са без включен ДДС.

TRAFFICNEWS.bg
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ТЕХНИЧЕСКИ	ИЗИСКВАНИЯ	ЗА	БАНЕРИТЕ
Файлове: JPG,	PNG,	GIF,	SWF,	HTML

Максимален размер до	100	к

Банер	зона Рекламен	Формат Цена

Размер	
(пиксел)

Позиция

Зона 1 468/60 видима за всички 
страници без 18+

600,00 лв.

Зона 2 1040/200 видима за всички 
страници без 18+

1000,00 лв.

Зона 3 300/250 видима за всички 
страници без 18+

600,00 лв.

Зона 4 300/250 видима за всички 
страници без 18+

460,00 лв.

Зона 5 300/600 видима за всички 
страници без 18+

480,00 лв.

Зона 6 728/90 видима за заглавната 
страниц

200,00 лв.

Зона 7 728/90 видима за всички новини 
без 18+

400,00 лв.

Зона 8 468/60 видима само за секцията 
18+, както и на новините 
от 18+

150,00 лв.

Зона 9 1040/200 видима само за секцията 
18+, както и на новините 
от 18+

200,00 лв.

Зона 10 300/250 видима само за секцията 
18+, както и на новините 
от 18+

150,00 лв.

Зона 11 300/250 видима само за секцията 
18+, както и на новините 
от 18+

100,00 лв.

Зона 12 300/600 видима само за секцията 
18+, както и на новините 
от 18+

150,00 лв.

Зона 13 728/90 видима за всички новини 
от 18+

150,00 лв.

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

400,00 лв.

* Цените са без ДДС за 14 дни на 20% ротации
* При заявяване на банер за 30 дни – 1 ПР публикация 
бонус в категория (цената не включва изработка на 
ПР - публикация)
* Цените не включват изработка на банер

БАНЕР	ЗОНИ	В	НАЧАЛНАТА	СТРАНИЦА
Зони: 1,	2,	3,	4,	5,	6
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БАНЕР	ЗОНИ	ВЪВ	ВЪТРЕШНИ	СТРАНИЦИ
Зони: 1,	2,	3,	4,	5,	7

БАНЕР	ЗОНИ	В	СЕКЦИЯ	18+
Зони: 8,	9,	10,	11,	12,	13


