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Позиция IMP дневно CPM

728x90, всички страници 100 000 12 лв. Информационно обслужване
300x250, всички страници 100 000 14 лв.

468x60, всички страници 100 000 6 лв. Форма Период Цена

160x600, форум 30 000 10 лв. Новини, първа страница 1 ден 100 лв.

Новини, първа страница 7 дни 500 лв.

TAX.BG Семинари/Обучения, първа страница 1 ден 100 лв.

Семинари/Обучения, първа страница 7 дни 500 лв.

Позиция IMP дневно CPM Семинари/Обучения 7 дни 120 лв.

728x90, всички страници 5 000 10 лв. Работа 7 дни 100 лв.

300x250, всички страници 5 000 10 лв. Lex Бюлетин 

ПР политическа публикация в 
рубриката Избори в секция Новини

1 брой

1 ден

100 лв.

200 лв.

*** Платежна информация

IMP - гарантиран брой импресии дневно ЛЕКС.БГ АД, ЕИК: 131468681

CPM - цена за 1000 импресии IBAN: BG04 FINV 9150 10BG N0DN 1B, 

Всички цени са в лева, без вкл. ДДС BIC: FINVBGSF

Надбавки – завишение на страндартния CPM Обемни отстъпки

 Видео банер 25% 10 000 - 20 000 10%

 Extendable (over-the-page) банер
25% 20 000 - 50 000 15%

 Floating (over-the-page) банер
100% 50 000 - 100 000 20%

 Таргетране посетители от 

чужбина

25% 100 000 - 150 000 23%

 Фиксиране на страница [рубрика]
50% 150 000 - 200 000 26%

 Фиксиране на часова зона 
50% 200 000 - 250 000 29%

 Фиксиране на FRQ MAX 3/1 
50% 250 000 - 300 000 32%

 Политическа реклама 50% 300 000 - 350 000 35%

350 000 - 400 000 38%

Срокове Над 400 000 41%

Заявка: 2 работни дни преди старта

Рекламни форми: 1 работен ден преди старта Отстъпките в LEX.BG са върху брутен обем, в лева.

Нестандартни рекламни форми: 3 работни дни преди старта Натрупването на обем е на база календарна година.

Смяна на рекламни форми: 1 работен ден преди старта

Заплащане: 1 работен ден преди старта

При сключване на годишен договор, гарантиращ брутен обем

за календарната година, отстъпката може да се използва

авансово.
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Рекламни форми Общи условия

Приема се излъчване на ad serving scripts Настоящата  тарифа  е  в  сила  от  01.01.2013 г.  и  важи  за

предизборна кампания 2013 г. Всяка промяна влиза в сила на

20-тия  ден  от  обявяването  в  сайта  и  не  важи  за  вече

предплатени кампании. Редът и условията за публикуване на

реклама  за  отразяване  на  предизборна  кампания  2013,

посочени в настоящата тарифа,  са едни и  същи за всички

кандидати.

 

Заявката е валидна единствено в случай, [1] че е получена на

електронен адрес: info@lex.bg и  [2]  в случай,  че към нея са

приложени рекламните форми. 

Заявките  за  реклама  с  нетърговско  (политическо  и

религиозно) съдържание подлежат на одобрение и могат да

бъдат отказани по преценка на ЛЕКС.БГ.

Заявките  за  реклами  със  специален  режим  по  някои

нормативни  актове  се  придружават  от  съответните

декларации  за  получени  разрешения,  върху  хартиен

оригинал. Липсата на декларация е основание за отказ.

ЛЕКС.БГ си запазва правото да откаже или свали реклама,

която  съдържа  или  чрез  електронна  препратка  води  до

сайтове,  съдържащи  материали,  противоречащи  на

българското  законодателство,  приложимите  в  страната

международни  актове,  Интернет  етиката,  правилата  на

морала  и  добрите  нрави,  криещи  заплаха  за  живота  и

телесната  неприкосновеност  на  човека,  с  порнографско

съдържание или каквото и да било друго съдържание, което

застрашава  нормалното  психическо  развитие  на

ненавършилите пълнолетие лица или нарушава нормите на

морала и добрите нрави. В горните случаи, ЛЕКС.БГ не дължи

компенсация на рекламодателя.

Плащането  се  извършва авансово  –  1  работен  ден  преди

старта на кампанията. 

При  сключване  на  годишен  договор  за  обем  се  ползват

допълнителни  условия, в  полза  на  клиента  (краен

рекламодател  или  агенция):  разсрочено  плащане  на

кампании, 2% отстъпка за авансово плащане (до 5 дни след

старта на кампанията) и др.

Стандартни банери

 Файлов размер: до 40 Kb.

 Файлови формати - swf, gif, jpg, png, html

 Подават се 1 работeн ден преди старта на кампанията

Видео банери

 Размер на файла: 3 Mb

 Подават се 3 работни дни преди старта на кампанията

Floating банери

 Размер на over-the-page на floating банери: 600x400 px

 Файлов размер на over-the-page на floating банери: 60 Kb

 Задължителни контроли: play/stop за звук, close

 Подава се 3 работни дни преди старта на кампанията

Подаване на Flash банери

 FLA файл с използваните шрифтове, ако не са в криви

 Некомпресиран SWF файл, версия 8 или по-ниска

 Интегриране на линк: оператор get url, target=_blank

 Подава се 1 работен ден преди старта на кампанията

Електронен бюлетин с правна информация

 Честота на издаване: 2 пъти седмично

 Брой потребители, сред които се разпространява: 25 000 

 Архивни броеве - http://lex.bg/bulletin

 Няма ограничение в броя на символите на анонса

 Подава се 1 работен ден преди публикуване

Анонси в Новини, Семинари и Обучения

 Възможност за публикуване на изображение

 Неограничен брой символи на текста

 Подава се 1 работен ден преди публикуване
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