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Интернет рекламата е важен елемент от медия микса за всяка една компания, която желае да
популяризира своите продукти или услуги. Според НСИ интернет е все по-използван от
българските граждани с различни цели, видно от следващите данни:

•

59,1% от домакинствата в страната са свързани с интернет;

•

99,5% от интернет достъпа е широколентов – над 256 kbit/s.;

•

72% от населението използва интернет;

•

58% го правят ежедневно;

•

49% от използващите интернет достъпват до световната мрежа и чрез
smartphone устройствата, а 22% от таблети.

Голяма част от хората, които използват интернет, са и зрители, читатели и слушатели на
традиционните медии - телевизия, печатни издания и радио, но видно от следващите данни
дигиталната среда заема все по-голяма място в предпочитанията на хората като източник на
информация и забавление:

✓

България е страна с над 35% от жителите, живеещи в големите градове

✓

Основен комуникационен канал за набиране информация и развлечение е телевизията,
следван от интернет

✓

Средно седмичното потребление на телевизия в сравнение с 2015 г. пада с два часа, а на
интернет се качва почти тройно

✓

Телевизията има доминиращ дял с над 55% от общите разходи за медийна реклама,
следвана от онлайн рекламата с дял около 24%, принт и външна реклама с по 8%, радио
с около 5%

Присъствието на все повече хора в интернет води до интерес от страна на рекламодателите да
стигнат до тези хора в тази среда и да ги запознаят по най-добрия начин със своите стоки и
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услуги. Ето защо интернет рекламата набира голяма скорост и увеличава бурна обемите си,
заемайки все по-голям дял в рекламния микс. От голямо значение е терминологията, която се
използва в инернет рекламата. Поради тази причина е важно да се знаят основните термини,
както и различните форми на интернет реклама, които ще посочим по-долу, за да се избират
печеливши рекламни стратегии.

Основна терминология в интернет рекламата:

✓

Impressions – брой виждания на сайта

✓

Clicks – брой кликове върху даден банер

✓

Unique visitors – броя на потребителите на сайта

✓

Affinity index – процент на потребителите според таргета на клиента

✓

Frequency capping – брой показване на един потребител за период от 24 часа

✓

Reach – обхват на аудитория

✓

CTR – click through rate – процентно съотношение между кликове и импресии

✓

CPM (Cost per mile) – основна единица за цена на 1 000 импресии – цените на банерите

✓

CPC(Cost per click) – закупуване на стандартна банер позиция в по-долната част на
сайта

Основна терминология при ценообразуването на интернет рекламата:

✓

CPM (Cost per mile) – основна единица за цена на 1 000 импресии

✓

CPC(Cost per click) – закупуване на стандартна банер позиция в по-долната част на
сайта или на вътрешна страница, при която цената се определя на клик
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✓

Цена на ден – стандартна банер позиция в по-долната част сайта или на вътрешна
страница, при която цената се определя на дневна база(според клиента и позицията)

✓

Специални проекти – в зависимост от проекта и клиента

•

Контекстуално редакторско рекламно съдържание

•

Брандирани рубрики

•

Специални/Брандирани анкети

•

Брандирани игри с награди

Най-често използвани формати в интернет рекламата:
1.Wallpaper branding
Голям рекламен формат с възможност за поместване на повече информация за продукт или
услуга

2.Megaboard banner
Рекламен формат във видимата част на сайта с възможност за поместване на повече
информация за продукт или услуга

3

3.Banner 300x250
Предпочитан от малки клиентипоради липса на средства или ресурс за изработване на поразнообразни или нестандартни формати. При по-големи кампании се използва, за да
подсили обхвата на кампанията (да достигне до повече хора)
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4.Banner 300x600

5.Product Placement
Рекламен формат който се използва за увеличаване на reach-a (обхвата на рекламната
кампания). Сравнително лесен за изработка. Позициониран под статия.
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6.Mobile 300x250
Най-използваният формат при мобилната реклама. Плюсовете са, че е не е необходимо
клиента да изработва различни формарти за да рекламира и в mobile.

7.PR articles
ПР статии и редакторски материали – все повече клиенти искат да се създава редакторско
съдържание което да води към бранда(марката), а не да подават готови ПР текстове
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8.Facebook posts (вторична аудитория)
Facebook постове в страницата
Над 165 000 последователи
Придава допълнителна стойност на рекламната кампания и обхваща потребители които не
влизат в сайта всеки ден

Надявам се представената информация да е полезна за аудиторията и да намери приложение
при избора на успешни рекламни стратегии.
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