
Мобилна реклама 



Потребление на мобилни устройства в 
България 

Над 1 500 000 таблета 

2 050 000   

2 820 000   
3 105 000   

590 000   

1 095 000   
1 573 000   

октомври -
декември 2013

април - юни 2013 октомври -
декември 2014

смартфон таблетНад 50% увеличение  
на активните смартфони 
само за 1 година 

Над 3 пъти увеличение на 
таблетите  

Над 3 100 000 смартфона в 
България 

Данни: Gemius 



Мобилен трафик в България 

Около 1/5 от импресиите се правят 
през мобилни устройства 
 

Над 2 200 000 интернет 
потребители през 
мобилни устройства  

59% от всички интернет потребители 
в България ползват интернет и през 
мобилни устройства  

Данни: Gemius май 2015 



СББ Медиа и мобилен трафик 

СББ медия има: 

 7 сайта 

 4 мобилни версии 

 Има над 310 000 мобилни посетители на 
месец 

 Над 2 600 000 мобилни импресии на месец 

 43% от посетителите на сайтовете на СББ 
Медиа влизат в тях и през мобилни 
устройства 

 28% от посетителите на месец влизат само 
през мобилни устройства 

Данни: Gemius май 2015 



ROZALI.COM  
Мобилна версия 

 Изцяло авторско 
съдържание 

 Бърза, полезна и 
конкретна информация 

 30% от посетителите на 
Розали са посетители 
на мобилната версия 

 7 839 уникални посетители средно на 
ден 

 144 358 уникални посетители на 
месец 

 23 500 импресии средно на ден 
 728 421 импресии на месец 

 
320x50 

COSMOPOLITAN.BG  
Мобилна версия 

 Любимият сайт на 
усмихнатите, 
успешни и 
удивителни жени, 
които искат да имат 
всичко 

 29% от посетителите 
на Cosmopolitan са 
посетители на 
мобилната версия 

 2 014 уникални посетители средно на 
ден 

 35 571 уникални посетители на месец 
 9 850 импресии средно на ден 
 305 340 импресии на месец 

 

Данни: Gemius май 2015 



ELLE.BG  
Мобилна версия 
 мода 
 красота  
 лайфстайл  
 вдъхновение 

 
Прогнозни данни: 

 1 200 уникални посетители средно на 
ден 

 16 500 уникални посетители на 
месец 

 5 700 импресии средно на ден 
 171 000 импресии на месец 

 320x50 

 всичко за бременността и 
майчинството  

 бърза, лесна и полезна 
информация 

 
Прогнозни данни: 
 1 900 уникални посетители 

средно на ден 
 34 000 уникални 

посетители на месец 
 6 700 импресии средно на 

ден 
 200 000 импресии на месец 

 

MOETODETE.BG  
Мобилна версия 

Данни: Gemius май 2015 



Рекламни формати в 
мобилните версии 



320x50 banner и 300x250 banner 
 

CPM: 6 лв.  CPM: 10 лв.  

Описание: 

Стандартни банер формати, които могат да бъдат анимирани или 
статични. 



Flip banner   
 Описание: 

  Двустранен формат, разположен в горната част на сайта, който 
се завърта странично и показва 2-те си страни.   

    

Демо: https://www.youtube.com/watch?v=tWIaaAvo2-E&feature=youtu.be  

Поддържани браузъри: 
Само iOS – Safari  
 

Автоматично завъртане: Не 

Размер: 320x50 

 

CPM: 10 лв.  

https://www.youtube.com/watch?v=tWIaaAvo2-E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tWIaaAvo2-E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tWIaaAvo2-E&feature=youtu.be


Expand banner и Reveal banner 
 

Демо: https://www.youtube.com/watch?v=2iZPum7ombg&feature=youtu.be 

Описание: 

 
Expand banner се разширява и покрива 
съдържанието на сайта. 
 
Reveal banner избутва съдържанието на 
сайта надолу.  

Демо: https://www.youtube.com/watch?v=npRO6adDq3Y  

Поддържани браузъри 
iOS - Safari 
Android - Firefox, Chrome 
Mango - Internet Explorer 
 

Автоматично завъртане: Да 

Размер: от 320x50 до 320x480 
CPM: 15 лв. 

Expand banner  

Reveal banner 

https://www.youtube.com/watch?v=2iZPum7ombg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2iZPum7ombg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=npRO6adDq3Y
https://www.youtube.com/watch?v=npRO6adDq3Y


Adhesion banner 

Поддържани браузъри: 
iOS – Safari 
Android Browsers - Firefox, Chrome 

Автоматично завъртане: Да 

Размер: от 320x50 до 320x480 
 
CPM: 15 лв.  

Описание: 

Форматът е разположен в долната част на дисплея и се движи 
заедно със сайта при скроу на горе и надолу . При клик върху него се 
отваря втората част от криейтива върху целия екран. Изчезва, 
когато потребителят взаимодейства с екрана или затвори 
банера. 



Slideshow banner 
Описание: 

Форматът визуализира в плъзгаща редица неограничено количество 
слайдове с изображения. Потребителят може да контролира 
слайдошоуто, използвайки стрелките или чрез плъзгане.  

CPM: 15 лв.  

Демо:https://www.youtube.com/watch?v=s21p_1KS7BU 

Поддържани браузъри 
iOS - Safari 
Android Browsers - Firefox, Chrome 
Mango - Internet Explorer 
 
Автоматично завъртане: Не 
Размер: 320х250 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=s21p_1KS7BU


Interstitial banner 

Поддържани браузъри: 
iOS - Safari 
Android Browsers - Firefox, Chrome 
Mango - Internet Explorer 
 
Автоматично завъртане: Не 

Размер: 320х480 

CPM: 20 лв. 

Демо: https://www.youtube.com/watch?v=AJHOvLzz50c 

Описание: 

Банерът са появява автоматично и 
закрива съдържанието на сайта. 
Изчезва автоматично след определен 
брой секунди или при затваряне. 

https://www.youtube.com/watch?v=AJHOvLzz50c


Spin cube banner 
Описание: 

Интерактивен формат, разположен в горната част на сайта. Банерът 
представлява въртящ се на всички страни 3D куб и предполага 
динамично съдържание от 2 до 6 изображения. 

Поддържани браузъри: 
iOS – Safari 
Android Browsers - Firefox, Chrome 

Автоматично завъртане: Да 

Размер: 300x300 
 
CPM: 20 лв.  


