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АРИБИТ ЕООД 
www.webdir.eu 
Гр. Видин, ж-к. Гео Милев, 
бл. 17 вх. А ет. 5 ап. 15 
тел. 0895 14 33 33 
email: aribitltd@gmail.com  
 

ОФЕРТА 
ЗА МЕДИЙНО ОТРАЗЯВАНЕ ЗА  

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2023 
WebDir.eu е интерактивна бизнес уеб директория, в която се 

съхранява информация за различни сайтове и информационен сайт, който 
отразява случващото се в страната и чужбина. Сайтът генерира голям брой 
уникални посещения на месец посредством органичен трафик и допълните-
лен трафик чрез социалните мрежи. Предлагаме ви реклама чрез нашата 
платформа WebDir.eu и съпътстващите го Facebook страници и YouTube ка-
нал.. 

Отразяване на събития на живо 

Събитие на живо 1 час – 500 лева 2 часа – 700 лева над 3 часа – 1000 лева 
Предизборно 

студио 
15 минути 
 600 лева 

20 минути 
650 лева 

над 20 минути 
700 лева 

/ Пресконференция, заседание, тържество, концерт, изявление, организирано събитие 
или др. / 

• 3 статични камери, FULL HD – 1080p, 30 frame 
• Излъчване едновременно в няколко платформи: 

o Facebook, YouTube, ZOOM и др. в страница/канал на клиента. 
o Чрез вграден плейър в сайта на клиента (по желание). 
o В интернет платформата WebDir.eu 

• До 3 широкообхватни микрофона 
• Предоставяне на запис на излъченото след края на събитието. 
• Предоставяне на снимки от събитието. 

 
*Ако събитието е на открито, се излъчва с 1 динамична камера и 1 широкообхватен мик-
рофон. 
*Запазването на час за отразяване на събитие се извършва чрез заплащане на 100% от 
сумата до 2 дни преди самото събитие. 
 



2 
 

Текстова реклама  
Вид До 1000 символа До 2000 символа Над 2000 символа 

Статия / Публикация 50 лева 80 лева 100 лева 
Интервю 60 лева 90 лева 120 лева 

 

Банер реклама 

Банер За месец 
Билборд банер 970x250 400 лева 

Страничен банер 300х250 200 лева 
Страничен банер 300х600 400 лева 

 

Изработка на рекламен репортаж 

Видео спот До 1 минута 2 минути Над 2 минути 
Заснемане, монтаж, озвучаване. 150 лв. 200 лева 250 лева 

 

*При заявка за пакетни комбинирани услуги - 10% отстъпка от крайната цена. 

*Посочените цени са крайни и са валидни в рамките на предизборната кампания. 

 


