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РЕКЛАМНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ САЙТ
WWW.PAN.BG
относно предсрочни парламентарни избори на 26 март 2017 г.
1. МЕДИЕН ПРОФИЛ НА САЙТА PAN.BG
Българският национален сайт ПАН.БГ е създаден през лятото на 2009 г.
- За 7 години се превърна в най-четения български военен сайт, а в
последствие и национален.
- От началото на 2015 г. ежедневно сме в българския топ 100 TYXO.BG
на всички сайтове в България, които са хиляди.
- От 1 година сме на 120 хилядното място в света по посещаемост от
всички световни сайтове и на 300-400 място в България, според
реномираната международна броячка Alexa.com.
- ЗА 6 години се утвърдихме в интернет пространството, като в началото
на 2017 г. редовно имаме по 25 000- 40 000 уникални потребители
дневно, или месечно - между 750 000 и 950 000 уникални потребители.
- В периода август-ноември 2016 г. с нашия сайт участвахме активно в
рекламната
и
медийната
кампания
на
кампания
на
кандидатпрезидентската двойка Румен Радев-Илияна Йотова.
Повечето от материалите, репортажите и новините бяха гледани от 100
000 до 200 000 читатели едната статия. Смеем да твърдим, че с нашата
активна кампания спомогнахме за изборната победа. Превърнахме
ген.Радев от неразпознаваем за голяма част от българското общество в
една позитивна и печеливша фигура. Ако и вие желаете подобна
посещаемост и гласност – изберете нас. Имаме опитът и базата да
съберем хиляди гласове.
- ПАН.БГ от специализиран сайт, се превърна в сайт от национално
значение.
- Редовно сме цитирани от водещи медии, като БТВ, Нова телевизия, 24
часа, Труд, БЛИЦ, Стандарт, Офнюз, Сега, Дневник, Дарик радио и други.
- Специалисти от сп. КРИЛЕ и ПАН.БГ често са канени от телевизии и
радиостанции да дават мнения по наболели теми.

- Сайтът се чете редовно от министъра на отбраната, служители на МВР,
МО, ВВС, СВ, ВМС, от служителите на БА, от авиационни специалисти от
военната и гражданската авиация, от държавните институции. ПАН.БГ се
посещава и от депутати и политици от БСП, ГЕРБ, ДПС, Реформаторски
блок, Атака, ВМРО, НФСБ, БЗНС, Патриотичен фронт, Нова Алтернатива и
др.
За няколко години съществуване сайтът ни, заради критичната си позиция,
привлече читатели, освен от строго специализираната сфера на военните, и
хора от цяла.
- Сайтът се посещава редовно и от чуждестранни посетители, като
преобладават
потребителите
от
балканските
държави,
САЩ,
Великобритания и всички държави от ЕС.
- Новини от сайта се цитират от руски и немски сайтове, от руски, немски,
сръбски, хърватски, македонски и румънски форуми.
- Във Фейсбук пространството също имаме огромно количество
читатели и над 100 различни по тематика групи:
Официалната
страница
на
редакцията
Krile
Airgroup
(http://www.facebook.com/krile.airgroup) има 7000 членове и 900 абонати.
Официалната
страница
на
списание
Клуб
КРИЛЕ
http://www.facebook.com/pages/Krile/128955079075 има над 11 000 членове.
Официалната
страница
на
Pan.bg
във
Фейсбук
http://www.facebook.com/groups/485145581508196 събра над 11 000 човека.
2. НАШИТЕ ЦЕНИ
ЗА КАКВО
при 40 000 импресии дневно
стандартен банер
подвижен банер
видео клип банер
(на първа стр. на сайта на видни
позиции - избрани от вас)

САЙТ
ПАН.БГ
10 лв./1000 импресии
15 лв./1000 импресии
20 лв./1000 импресии

ПР материал - до 5 снимки.
Авторска рекл.статия, репортаж

200 лв.
410 лв.

Авторско рекл.интервю
Авторски голям материал, очерк
Авторски или ПР видеоматериал

450 лв.
600 лв.
180 лв.

Приблизителната планирана сума за целия обем на работа в сайта
www.pan.bg за дадена партия e между 15 000 и 30 000 лв.
Забележки:
- Вие избирате къде да бъде разположено интервю, очерк, важен
материал, ПР събитие в нашите челни рубрики.

- Вие избирате къде да бъде вашия банер на челно място в нашия сайт.
- Публикуване на статия или интервю с особена важност: цената се
определя по договаряне.
- Цените са без ДДС.
3. НАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РУБРИКИ
Сайтът ПАН.БГ се ангажира ежедневно да има публикации за вашата
партия. Ще бъде създадена специална рубрика, в която ще се
публикуват вашите съобщения.
Гарантираме, че всяка публикация ще е прочетена хиляди пъти от
нашите читатели. Всяка публикация ще бъде споделена и в
социалните мрежи, както в Туитър, така и във Фейсбук, където имаме
създадени над 100 тематични групи.
Очакваме вашия отговор на имейл – airgroup2000@dir.bg или телефон
– 0889 153 365.

С уважение: Преслав Панчелиев
Изп.директор на ИК „ЕЪР ГРУП 2000“,
Създател на националния сайт www.pan.bg

