
Рекламни формати в 
мобилните версии 



320x50 banner и 300x250 banner 
 

CPM: 8 лв.  CPM: 12 лв. 
CPM video: 15 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.  
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Expand banner и Reveal banner 
 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 

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

Демо: http://gallery.smartadserver.com/iab-mobile-adhesion-banner  
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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 
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Interstitial banner 

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

Размер: 320х480 

CPM/ CPM video: 15 лв./ 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. 
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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/ CPM video: 20 лв./ 25 лв.  

Демо: http://gallery.smartadserver.com/spincube-mobile-ad-format 
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Parallax banner 

Поддържани браузъри: 
iOS - Safari 
Android Browsers - Firefox, Chrome 
 
Автоматично завъртане: Да 

Размер: 750x300px (максимален размер) 

CPM/ CPM video: 20 лв./ 25 лв. 

Демо: http://gallery.smartadserver.com/mobile-parallax 

Описание: 

Рекламен формат, при който 
рекламното съдържание се показва 
последователно при скрол надолу или 
нагоре. 
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