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 ForbesInsights се представят успоредно с редакционните материали.

 Всяка ForbesInsights публикацията е с посочено име на компанията и предоставя 
възможност за поставяне на до три активни думи с линкове към тях, публикуване на 
неограничено количество изображения или видео. 

 ForbesInsights публикациите се показват за 24 часа на хоумпейдж в категория според 
съдържанието.

Маркетингов инструмент за естествена реклама, чрез който историите за вашия 
бранд се подготвят от редактор на Forbes и се вписват по естествен начин в 
цялостното съдържание на forbesbulgaria.com 
Материалите са под формата на преразказано интервю и се представят с титул 
ForbesInsights с  ......../името на компанията/ 

→

ForbesInsights
ПРИМЕР ТУК



 Самостоятелна категория BrandVoice в основното меню на сайта, където се 
подреждат в хронологичен ред.

 В категория според съдържанието на материала.

 Всяка BrandVoice публикация е с лого и име на компанията и предоставя възможност 
за  поставяне на до три активни думи с линкове към тях, публикуване на неограничено 
количество изображения или  видео. 

 BrandVoice публикациите се показват за 24 часа на хоумпейдж в категория според 
съдържанието ù.

BrandVoice

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

BrandVoice материалите се публикуват в:

→

BrandVoice
ПРИМЕР ТУК



 THE EYE публикациите са с име на компанията и се показват в хронологичен ред на 
хоумпейдж в категория LIFESTYLE за 24 часа.

 Всяка  THE EYE публикация предоставя възможност за поставяне на до три активни думи с 
линкове към тях, публикуване на неограничено количество изображения или видео. 

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.

→

THE EYE
ПРИМЕР ТУК



Партньорска програма на Forbes България за актуални новини за компании на 
българския пазар с възможност за закупуване на годишен абонамент.

Материалите ОТ ИЗВОРА се публикуват в:

 Самостоятелна категория ОТ ИЗВОРА в основното меню на сайта, където се подреждат в 
хронологичен ред.

 В категория според съдържанието на материала.

 Всяка публикация ОТ ИЗВОРА е с лого и име на компанията и предоставя възможност 
за  поставяне на до три активни думи с линкове към тях, публикуване на неограничено 
количество изображения или  видео. 

ОТ ИЗВОРА

→

ОТ ИЗВОРА
ПРИМЕР ТУК



РЕКЛАМНИ ФОРМАТИ ПОЗИЦИЯ В САЙТА

ЕДИНИЧНА  
ЦЕНА  
без ДДС 

FORBES INSIGHTS в категория според съдържанието на материала.                                                      2700 лв. 

BRANDVOICE 
в категория BrandVoice 

в категория според съдържанието  
на материала.    

2200 лв. 

ТHE EYE в категория Lifestyle                                                  2000 лв. 

ОТ ИЗВОРА 
в категория От извора 

в категория според съдържанието  
на материала. 

2000 лв.

ОТ ИЗВОРА Абонамент
8 публикации за период от 1 година  + споделяне на 
Facebook и LinkedIn страниците на Forbes

в категория От извора 

в категория според съдържанието  
на материала. 

 12 000 лв.

Препубликуване в социалните мрежи на FORBES - Facebook и LinkedIn с 
допълнително спонсориране на материала 500 лв. 

Forbes Newsletter - кратко представяне на платен  материал с линк 
към пълния текст в сайта 1200 лв.

Съдействие на редактор за написване на статия или интервю в Q&A 
формат 500 лв.  

Препубликуване на материал на английски език с превод предоставен 
от клиента 1000 лв. 

Добавяне на видео в публикация Видеото се позиционира само към публикацията 500 лв. 

Производство на видео интервю /до 3 минути/-  заснемане и монтаж публикува се в категория по изобор 
Успехът в 60 секунди Forbes BrandVoice Video  Voices of success 4000 лв. 

1600 х 250 | Horizontal Leader board само на начална страница 20 лв. / 1000 импресии

300x600 | Вертикален банер всички страници 12 лв. / 1000 импресии

РЕКЛАМНА ТАРИФА 

→
FORBESBULGARIA.COM


