
Ние сме водещата медия в регион Варна 
 

 

Всичко в региона Варна  -  provaton.bg 

„ПРОВАТОН“ е интернет медия за новини от региона на Варна, както и интересни новини от  България и 

Света. Ние сме различни с това, че сме близо до хората от слабо населените райони. Даваме възможност 

на  всеки един да изпрати история, която ние ще публикуваме . Сайтът е уникален за България и за първи 

път обръща внимание на проблемите на хората в малките градчета и села.  Над 150 хиляди 

преглеждания за 10 месеца от създаването на сайта. Над 50%  от посещенията са от региона  и поставят 

медията на челно място в област Варна. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Всички основни банер позиции са видими както на десктоп (лаптоп и настолен компютър), така и във версията за 

мобилни устройства и таблети  



 

 

МЕДИЙНИ УСЛУГИ ЗА ПОЛЗВАНЕ В ПРОВАТОН 
Можем да Ви предложим и разнообразни медийни услуги. Те са подходящи, както за добре развити фирми 

и организации, така и за по-малък бизнес. Насочени са към публичният, обществен и политически живот. 

Стандартни услуги / само за ползване в ПРОВАТОН 
№ Вид  Описание Единична 

Цена 
Оскъпяване 

11 Стандартна  
публикация 

Стандартната публикация включва 1 
снимка/видео (предоставени от Вас) и 

предварително предоставен текст до 2500 
символа (1 страница) 

30 лв. Политическа 
50 % 

12 Мултимедийна 
публикация 

Мултимедийната публикация включва до 10 
снимки/видео (предоставени от Вас)  и 

предварително предоставен текст до 2500 
символа (1 страница) 

50 лв. Политическа 
50 % 

13 Изготвяне и 
публикуване на 
съобщение 

Изготвянето и публикуването на мултимедийно 
съобщение включва до 10 снимки/видео 

(предоставени от Вас) и подготовка на текст от 
нас до 2500 символа (1 страница) 

120 лв. Политическо 
100 % 

14 Изготвяне и 
публикуване на 
авторска рекламна 
публикация 

Изготвянето и публикуването на рекламна 
публикация включва до 10 снимки/видео 

(предоставени от Вас) и подготовка на текст от 
нас до 2500 символа (1 страница) 

130 лв. Политическа  
100 % 

Нестандартни услуги / само за ползване в ПРОВАТОН 

БАНЕР РЕКЛАМА НА ПЕРИОДИ  ПРИ 50% ВИДИМОСТ 

Основни банер позиции / посочените размери са в пиксели 
Рекламен формат Позиция Цена за 

30 дни 
Макет и изисквания 

Банер 1 

Размер: 720х180 
главна страница  90 лв. Вид: Изображение 

Формат: .jpg до 50Кb 

Банер 2 

Размер: 300x250 
главна страница и  вътрешна страница при 

публикации 
170 лв. Вид: Изображение 

Формат: .jpg до 50Кb 

Банер 3 

Размер: 300x250 
главна страница и  вътрешна страница при 

публикации 
100 лв. Вид: Изображение 

Формат: .jpg до 70Кb 

Банер 4 

Размер: 300x250 
Вътрешна страница в статии 180 лв. Вид: Изображение 

Формат: .jpg до 50Кb 

Банер 5 

Размер:  720х240 
вътрешна страница под публикации 220 лв. Вид: Изображение 

Формат: .jpg до 50Кb 

Анимиран Банер  
Размер: 300x250  

Всички позиции 

главна страница и 
вътрешна страница 

при публикации 

Възможност: при Банер 2 и 3 
Оскъпяване: 40 % от единичната цена 

Вид: Анимация 
Формат: .swf до 
500Кb 

Тапет зад сайта  
Размер: 
мин. 1280х768 

главна страница  и вътрешна страница при 
публикации 

При 
запитване 

Вид: Изображение 
Формат: .jpg до 
200Кb 

Видимост/Оскъпяване 
- % върху базовата 

цена 

Видимост: 50% 
Оскъпяване: 0 % 

Видимост: 75% 
Оскъпяване: 25 % 

Видимост: 100% 
Оскъпяване: 50 % 



15 Поставяне във 
Facebook  страница  

Публикуване в официалната Facebook страница 
„ПРОВАТОН“ и закачане на публикацията за 12 

часа (Само за публикации в „ПРОВАТОН“) 

20 лв. Политическа     
50 % 

17 Поставяне като 
акцент на 
„Проватон“ 

Поставяне на публикация на главната страница 
на сайта за 48 часа. 

20 лв. Политическо    
50 % 

19 Изработка на 
видео реклама  

Изработката на видео реклама включва 
обработка на видео. Клипът е до 15 сек., 

размер: 300х250 пиксела, формат: видео(Само 
за реклами в Проватон) 

200 лв. няма 

20 Изработка на 
стандартен банер 

Изработката включва комбиниране на снимки 
и текст, а размер: 300х250 пиксела, формат: .jpg 

30 лв. няма 

21 Изработка на 
анимиран банер 

Изработката включва анимиране на снимки и 
текст, а размер: 300х250 пиксела, формат: .swf 

90 лв. няма 

Увеличаване обема на 
услугите 

Всяка от услугите може да бъде увеличена като 
обем - двойно увеличаване на обема води до  

90% оскъпяване 

обем Двоен обем 90 % 

 

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ 
За Вашето професионално публично представяне, Ви предлагаме специализиран набор от консултантски 
интернет и публични услуги.  Подходящи за фирми и личности, които иска да подобряват имиджа си. 

Интернет услуги / периода на услугите е за месец 
№ Вид  Описание Единична 

Цена /за 
месец/ 

Оскъпяване/Макет 

24 Facebook реклама Поддръжка, управление и настройка на 
Facebook реклама 

300 лв. Няма 

25 Google 
реклами 

Поддръжка, управление и настройка на 
Google реклама 

300 лв. Няма 

Организационни услуги / еднократно изготвяне 

27 Организиране на 
тематично събитие 

Организиране на събития за заведения, 
организации и др. с насочена тематика 

 

300 лв. Политическо  
100 % 

28 Изготвяне на план 
за публично 
представяне 

Изготвяне на месечен план за участия, 
събития, отразяване и други дейности в 

зависимост от целите и тематиката.  

200 лв. Политическо  
50 % 

 

ЗА КОНТАКТИ:  

Facebook страница: facebook.com/provaton или на електронен адрес: provaton.provadiq@gmail.com 

 

 

facebook.com/provaton

