Информация за портал Medical.bg
Medical.BG събира в себе си медицинска и здравна информация на различна тематика. Това привлича
все повече потребители интересуващи се от здравето си, от теглото си, от външния си вид дори и от
начините за създаване на собствен lifestyle. Информацията в сайта е внимателно подбрана и внимателно
поднесена на читателя.

Защо Medical.bg
Рекламата в портал Medical.bg е подходяща за фирми предлагащи козметични продукти и/или услуги,
медицински центрове, салони за красота, лечебни центрове, спа и уелнес комплекси. Нашите
потребители се интересуват живо от здравето си, начините как да го опазват и как да го подобрят. Всеки
ден, те четат интересни материали от сверата на козметиката, козметичната хирургия, мъжко и женско
здраве, намират интересни рецепти и диети.
Съдържанието в портала е разделено в 2 основни тематични раздела:
Lifestyle част включваща разделите
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Женско здраве
Красота и козметика
Козметична хирургия
Здраве
Фитнес
Здравословно
Мъжко здраве
Бременност и др.

Здравна и медицинска част

Разграничаването на двата вида материали, които четат нашите потребители разширява допълнително
възможностите за таргетиране на рекламата и извличане на максимални резултати.
Предимството, което Medical.bg предлага на своите рекламодатели са ниските фиксирани цени за
реклама и таргетираната аудитория на портала.

Цени за реклама:

Банер / Позиция
728x90 - Топ банер
300x250 - Среден банер
160x140 - Брандиран банер
125x125 - Ексклузивен банер
Платена PR статия

Описание
всички страници
всички страници
начална страница
всички страници
-

Профил на аудиторията по пол:



Жени 87%
Мъже 13%

Гарантирани дневни импресии
6000
6000
400
5000
неограничен брой показвания

Цена
300 лв./месец
350 лв./месец
100 лв/месец
200 лв./месец
30 лв./месец

Профил на аудиторията по възраст:






15 – 18 г < 5%
18 – 25 г - 21%
25 – 30 г – 30%
30 – 40 г – 30%
> 40 г – 14%

Отстъпки:



Агенционни обемни отстъпки - стандартна агенционна отстъпка от 20%, при сключване на
договор с Токсик Медиа ООД без ангажименти за обем
Отсъпка за предлащане:
⋅
⋅
⋅



Предлащане за 3 месеца 10%
Предлащане за 6 месеца - 15%
Предлащане за 12 месеца - 20%

Отстъпки при рекламиране в няколко позиции - при закупуване на 2 банер формата се използва
допълнителна отстъпка от 5%

* Допълнително оскъпяване:








фиксиране на честота на излъчване на уеб банер (frequency 1+, 2+) - 50% оскъпяване
таргетиране по IP, ГЕО таргетиране - 50% оскъпяване
фиксиране на часови диапазон - 50% оскъпяване
нестандартни уеб банери (floating, expandable, transition page)
видео уеб банери - 50% оскъпяване
банери със звук - 50% оскъпяване
Брандирани раздели и секции – По договаряне
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