
НЕСТАНДАРТНИ РЕКЛАМНИ ФОРМАТИ НА

WWW.FORBESBULGARIA.COM

BrandVoice 
Единичен материал /PR 
убликация/интервю/, кой-
то се подготвя от рекла-
модателя или със съдей-
ствието на редактор на 
Forbes.

BrandVoice Portfolio  
Поредица от участия  
на един и същ клиент.
Свободно брандирана 
страница с информация 
за рекламодателя, с поре-
дица от всички BrandVoice 
материали, подередени в 
хронологичен ред.

Forbes Insights 
Статия създадена по ини-
циатива на рекламодател 
от редакторския екип  на 
Forbes, представена под 
формата на история за 
вашия бранд, която се 
вписва по естествен на-
чин в цялостното съдър-
жание на сайта и списа-
нието

Forbes Insights Portfolio  
Поредица от участия  
на един клиент.
Свободно брандирана 
страница с информация за 
рекламодателя, с пореди-
ца от всички Forbes Insights 
материали, подередени в 
хронологичен ред.

THE EYE /на фокус/
Рекламен формат със  
съдържание предназна-
чено изключително за ре-
кламодатели на проду-
кти и услуги в луксозния 
LIFESTYLE сегмент. 

BrandVoice BrandVoice
Portfolio  Portfolio



• BrandVoice е самостоятелна секция в основното меню на сайта и публикациите в него се 
подреждат в азбучен ред, със стандартен изглед, подредба и визия, като всички останали 
статии в сайта.

• BrandVoice публикацията е с ясно посочени автор, име на компания, секция и се показва на 
хоумпейдж в избрана категория на сайта за 24 часа.

• Предоставя възможност за публикуване на неограничено количество снимки, изображения или 
видео в текста.

• При закупуване на пълен пакет има възможност за собствени фиксирани банери на самата 
страница /без ротация с други банери/, до три различни позиции по избор, за период от 1 месец

• Възможност за поставяне на активни линкове към интернет адреси на рекламодателя.

BrandVoice

Премиум канал за публикуване на съдържание, който предоставя на рекламодателите 
възможност сами да напишат статия или интервю и да споделят своя опит и знания или да 
разкажат успешната си бизнес история. Може да бъде под формата на статия, графика или 
интервю, които се представят успоредно с редакционното съдържание с титул „BrandVoice 
от ......../името на компанията/ 

FORBESBULGARIA.COM



Архивна страница на един рекламодател, с информация за компанията в горния десен ъгъл и 
поредица от всички негови BrandVoice публикации, подередени в хронологичен ред.

• Позициониране на избран featured материал с голяма брандирана снимка на първо място. 

• Създаване на брандиран уеб адрес “forbesbulgaria.com/telenor”

• Текст в дясно с кратко представяне на компанията.

• Ясно посочени автори или contributors на статиите и материалите (служители/
журналисти/известни личности и други)

• При закупуване на пълен пакет има възможност за собствени фиксирани банери на 
самата страница /без ротация с други банери/, до три различни позиции по избор, за 
период от 1 месец

FORBESBULGARIA.COM



• ForbesInsights публикациите имат стандартен изглед, подредба и визия, и се представят 
успоредно с редакционните материали с титул ForbesInsights.

• Като автор на материала се посочва екип на ForbesInsights
• Материалът се позиционира в категория по избор, според неговото съдържание и се показва на 

хоумпейдж на категорията за 24 часа.
• Предоставя възможност за публикуване на неограничено количество снимки, изображения или 

видео в текста.
• При закупуване на пълен пакет има възможност за собствени фиксирани банери на самата 

страница /без ротация с други банери/, до три различни позиции по избор, за период от 1 месец
• Възможност за поставяне на активни линкове към интернет адреси на рекламодателя.

• Позициониране на избран featured материал с голяма брандирана снимка на първо място. 
• Създаване на брандиран уеб адрес “forbesbulgaria.com/telenor”
• Текст в дясно с кратко представяне на компанията.
• При закупуване на пълен пакет има възможност за собствени фиксирани банери на самата 

страница /без ротация с други банери/, до три различни позиции по избор, за период от 1 месец

Нов маркетингов инструмент на Forbes за естествена реклама, 
чрез който историите за вашия бранд се подготвят от 
редакторския екип на списанието и се вписват по естествен 
начин в цялостното съдържание на Forbes.

Архивна страница на един рекламодател, с информация за 
компанията в горния десен ъгъл и поредица от всички негови 
ForbesInsights публикации, подередени в хронологичен ред.

FORBESBULGARIA.COM
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• THE EYE публикациите се подреждат в азбучен ред, със стандартен изглед, подредба и визия, 
като всички останали статии в сайта в секцията LIFESTYLE

• THE EYE публикациите са с ясно посочени автор, име на компания и се показва на хоумпейдж в 
категория LIFESTYLE за 24 часа.

• Предоставя възможност за публикуване на неограничено количество снимки, изображения или 
видео в текста.

• При закупуване на пълен пакет има възможност за собствени фиксирани банери на самата 
страница /без ротация с други банери/, до три различни позиции по избор, за период от 1 месец.

• Възможност за поставяне на активни линкове към интернет адреси на рекламодателя.

Статии подготвени изцяло от рекламодателя или със съдействието на екипa на Forbes 
България, които могат да представят нов продукт/ново място/отразяване на събитие и 
дават достъп до първокласната платежоспособна аудитория на Forbes.
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РЕКЛАМНИ ФОРМАТИ ПОЗИЦИЯ В САЙТА

ЕДИНИЧНА 
ЦЕНА  
без ДДС 

/не включва банери/

 3000 лв. без ДДС 6000 лв. без ДДС 9000 лв. без ДДС

300x250 всички страници
3 банера за период от 
3 месеца, успоредно с 

публикацията

6 банера за период  
от 6 месеца, успоредно 

с публикацията

300x250 с възможност за detachable video само на начална 
страница

6 банера за период  
от 6 месеца, успоредно 

 с публикацията

300х250 банер/видео в статия само към публикацията
3 банера за период  

от 3 месеца, успоредно 
с публикацията

6 банера за период  
от 6 месеца, успоредно 

 с публикацията

300x600 всички страници
1 банер за период от 
 1 месец, успоредно  

с публикацията

3 банера за период от 
3 месеца, успоредно с 

публикацията

728x90 leader board всички страници 1 банер за период 
от 1 месец

MegaBoard Horizontal 100% х 250 само на начална 
страница

6 банера за период  
от 6 месеца, успоредно 

с публикацията

BrandVoice 
в секция според 
съдържанието  
на материала.    

  1200 лв. 1  публикация  3 публикации  
до края на 2020 г.

6 банера за период 
 от 6 месеца, успоредно 

с публикацията

Създаване на статия/видео интервю със съдействието на редактор   500 лв. 1  публикация 3 публикации 6 публикации до 
 края на 2020 г.

Допълнително промотиране на публикация в социалните мрежи на 
FORBES - Facebook и LinkedIn в продължение на следващите 48 часа от 
публикуване на материала

  300 лв. 1  публикация 3 публикации 6 публикации

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕКЛАМА:

Производство на видео интервю /до 3 минути/-  заснемане и монтаж   1500 лв. 

ТHE EYE /на фокус/ в секция ЛАЙФСТАЙЛ        1000 лв. 

The Voice of Success - позициониране на видео интервю /до 3 минути/ 
на уебсайта на Forbes в секция FORBES TV   3000 лв. 

ОТ ИЗВОРА - партньорска програма на Forbes България за актуални но-
вини за компании на българския пазар - годишен абонамент в секция ОТ ИЗВОРА

6000 лв.
 цената включва 8 публи-

кации, до 2000 знака

Технически изисквания за 
рекламни банери на сайта 
на www.forbesbulgaria.com 

• Банерите за сайта могат да
бъдат gif, jpeg, png, html  5

• Всеки банер може да бъде с
големина не повече от 100 KB

• Към всеки банер трябва да
им подаден линк или той да
бъде вграден, за да изпраща
потребителите към
конкретна landing page

• Краен  срок за подаване
на банерите -  3 дни преди
датата, от която желаете
да стартира ротацията.



РЕКЛАМНИ ФОРМАТИ ПОЗИЦИЯ В САЙТА

ЕДИНИЧНА 
ЦЕНА  
без ДДС 

/не включва банери/

 4200 лв. без ДДС 8600 лв. без ДДС 12 600 лв. без ДДС

300x250 всички страници
3 банера за период от 
3 месеца, успоредно с 

публикацията

6 банера за период от 
6 месеца, успоредно с 

публикацията

300x250 с възможност за detachable video само на начална 
страница

6 банера за период от 
 6 месеца, успоредно с 

публикацията

300х250 банер/видео в статия само към публикацията
3 банера за период от 
 3 месеца, успоредно с 

публикацията

6 банера за период от 
6 месеца, успоредно с 

публикацията

300x600 всички страници
1 банер за период от 
1 месец, успоредно с  

публикацията

3 банера за период от 
3 месеца, успоредно с 

публикацията

728x90 leader board Всички страници 1 банер за период 
от 1 месец

MegaBoard Horizontal 100% х 250 само на начална 
страница

6 банера за период от 
 6 месеца, успоредно с 

публикацията

ForbesInsights в секция според 
съдържанието на 

материала.                         

  1800 лв. 1  публикация  3 публикации  
до края на 2020 г.

 6 публикации  
до края на 2020 г.

Създаване на статия/видео интервю със съдействието на редактор   500 лв. 1  публикация 3 публикации 6 публикации

Допълнително промотиране на публикация в социалните мрежи на 
FORBES - Facebook и LinkedIn в продължение на следващите 48 часа от 
публикуване на материала

  300 лв. 1  публикация 3 публикации 6 публикации

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕКЛАМА:

Производство на видео интервю /до 3 минути/-  заснемане и монтаж   1500 лв. 

ТHE EYE /на фокус/ в секция ЛАЙФСТАЙЛ                               1000 лв. 

The Voice of Success - позициониране на видео интервю /до 3 минути/ 
на уебсайта на Forbes в секция FORBES TV   3000 лв. 

ОТ ИЗВОРА - партньорска програма на Forbes България за актуални но-
вини за компании на българския пазар - годишен абонамент в секция ОТ ИЗВОРА

6000 лв.
 цената включва 8 публи-

кации, до 2000 знака

 ForbesInsights  ForbesInsights Portfolio

Технически изисквания за 
рекламни банери на сайта 
на www.forbesbulgaria.com

• Предоставяне на лого на
компанията

• Предоставяне на линк към
лендинг страница

• Снимки с добро качество и
текст към тях.

• Текст до 7000 знака

• Срок за изпълнение на
заданието – 1 ден

• Указване на начална дата
на показване на статията

• Указване на период на
показване на банерите

• Указване на думите с
активни линкове


