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Native реклама & специални проекти 



 “Content is the king” 

 Специална рубрика/ Брандирано съдържание  

 Продуктово позициониране  

 Advertorial   

 Игра, Конкурс  

 Тест, Анкета 

 

Съдържание  



Предимства на native рекламата и специалните проекти в СББ Медиа:  

 сайтовете са с изцяло авторско съдържание 

 елегантно и креативно присъствие на марката 

 създаване на тематично редакционно съдържание  

 подходящо позициониране на марката 

 привличане на вниманието на потребителите  

 без натрапване 

 увеличава ангажираността на аудиторията 
с марката  

 преодоляване на проблема ад блокър 

 проследяване и обратна връзка от аудиторията  

Все по-голямо внимание се обръща на потребителите и тяхното преживяване на сайтовете. 
Полезността и адекватността на информацията, която прочитат, е от изключително значение. 
За това екипът на СББ Медиа разработва и предлага разнообразни възможности за рекламно 
присъствие вплетено в съдържанието на сайтовете й. 

 

“Content is the king” 



Специална рубрика / Брандирано съдържание  



Описание  
Серия от статии, обособени в специална 
рубрика за марката: 
• тематично подбрани редакционни 

материали 
• специално създадени за марката материали 

от редакторите на сайта въз основа на 
информация подадена от клиента 

• Готови материали от клиента 
• Видео подадено от клиента 
• Витрини  
• Рецепти  
 Възможно е комбиниране на няколко от  
гореизброените видове статии. 

Банери / анонси на рубриката на всички страници в сайта. 

Брандиране на рубриката и материалите в нея с П-wallpaper. 

Възможност за брандиране на материалите  в подрубриката с фаша под статията. 

Възможност за допълнителен банер 300х250/300х600 в рубриката. 

Възможност за бутон в главното меню на сайта, водещ към специалната рубрика. 

Специална рубрика / 
Брандирано съдържание  



Пример Rozali.com  
Допълнителна 
мобайл реклама  Специална рубрика  

Банер на начална и 
вътрешни страници  

Специална рубрика / 
Брандирано съдържание  



Пример Cosmopolitan.bg  

Специална рубрика  Банер на начална и 
вътрешни страници  

Специална рубрика / 
Брандирано съдържание  



Пример Moetodete.bg  

Рубрика със специален бутон в главното меню Специална рубрика  

Банер на начална и вътрешни страници  

Специална рубрика / 
Брандирано съдържание  



Пример Gotvetesmen.com 
Брандиране на рецепта на деня с фаша 

Специална рубрика / 
Брандирано съдържание  



Продуктово позициониране 



Описание  
Продуктово позициониране в рецепта 
 Рецепта или серия от рецепти с участието на 

продукта 
 Присъствие на продукта в снимката на 

готовото ястие или стъпките при приготянето 
му 

 Лого в списъка с необходимите продукти 
 Анонсиране на рецептата чрез редакционен 

анонс/банер 
 

Продуктово позициониране в други 
материали 
Възможност за продуктово позициониране в 
редакционни материали  от други рубрики. 
Например: 
 Красота и мода 
 Здраве 
 Добра форма 
 Дом и семейство 
 
 

 

Продуктово позициониране 



Пример Gotvetesmen.com Продуктово позициониране 



Advertorial  



Описание 
Материал, представяне на продукт, в подходяща 
рубрика на сайта.  Може да бъде изцяло подаден от 
клиента/агенцията или специално създаден от 
редактор на съответния сайт.  Видове материали:  
 статия 
 готово видео  
 рецепта 
 фотогалерия  

Възможности в статиите: 
 споменаване  на конкретен бранд  
 до 2 линка към сайт на клиента 
 брандинг с wallpaper (за период от 2 седмици) 
 вграждане на видео, подадено от клиента 
 вграждане на галерия  

Материалът се анонсира чрез редакционно каре 
/банер в целия сайт. Анонсът води към материала в 
сайта.  

Advertorial  



Пример Elle.bg и Rozali.com 
 

Статия с вградена галерия Статия с вградено видео  

Advertorial  



Игра / Конкурс 
 
Тест / Анкета 
 



Посетителите на сайта участват за спечелване на 
награди предоставени от клиента. Темата и 
механизмът на играта са свързани с маркетинг 
целите на клиента.    

При игра победителят се избира на лотариен 
принцип. При конкурс - от подходящо жури. 

Продължителност: 1 - 4  седмици.  

Анонсиране в целия сайт чрез редакционен 
банер/ анонс. 

Описание   
 

Игра / Конкурс 



Описание 

Посетителите на сайта отговарят на въпроси,  
свързани с марка на рекламодател. Участието 
дава възможност за спечелване на награда.  

• тестът предлага представяне на 
продукт/услуга по интересен начин  

• анкетата предоставя възможност за обратна 
връзка от читателя по дадена тема 

 

Възможност за събиране на база данни   

Продължителност: 2 – 4 седмици  

Анонсиране в целия сайт чрез редакционен 
банер/ анонс 

Тест / Анкета 



СББ Медиа АД 
ул. “Отец Паисий” №15, 1303 София 

България 
 

тел.: (+359 2) 4019 035 
 

esales@sbb.bg 
 www.sbb.bg 

Контакти  
 

Елена Андреева  
Директор реклама - интернет 

 
 

Виолета Райкова 
Консултант реклама - интернет 

 

За изготвяне на индивидуално предложение  


