
Рекламна тарифа в сайта 

www.jenskisviat.com / 2022 

година 

 

Женски свят е електронно списание, насочено към дамската аудитория. Ежедневно 
създаваме съдържание за здраве, мода, дом и семейство, деца, кулинарни рецепти и 
новини, диети, пътуване. Следим всичко интересно, което се случва с българския и 
чуждестранен хайлайф.  

Нашето съдържание, което представяме на читателите и посетителите на сайта, е 
уникално, интересно и полезно. 

www.jenskisviat.com е включен в новинарския поток на Google News и UpDay News. 

Сайтът е с модерна визия, съвместима както с настолни компютри и лаптопи, така и с 
мобилни телефони и таблети. Лесна навигация на мобилната версия, както търсачка и 
бутон за тъмен режим, за още по – приятно изживяване. Всеки посетител на сайта 
може да се абонира за известия. Веднага щом публикуваме ново съдържание, абоната 
получава известие на мобилното си устройство, че сме публикували нова статия. 

Аудитория на сайта по възраст и пол: 

 

www.jenskisviat.com има висок процент посещения от органично търсене 

http://www.jenskisviat.com/
http://www.jenskisviat.com/
https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMPXzqAsw5_7AAw?hl=bg&gl=BG&ceid=BG%3Abg
http://www.jenskisviat.com/


 

Посещения по интереси: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекламни банер позиции: 

Позиция 1 - в най - горната част на сайта 



 

                                           

 

 

Позиция 2 – начална страница в дясно 

 

 



Позиция 3 – начална страница под категории 
публикации 

 

 

Позиция 4 – в публикация









 



Позиция 5 – най-долу на сайта (footer) 

 

 

 

Ценова листа за реклама в сайта www.jenskisviat.com / 2022 г. 
Вид реклама Цена в лева Срок Забележка 

http://www.jenskisviat.com/


Банер позиция 
1 

300 1 месец 
Банерът не е на ротация с 
други банери, и на 
позицията се показва 
само и единствено вашата 
реклама за платения 
период 

Банер позиция 
2 

300 1 месец 
Банерът не е на ротация с 
други банери, и на 
позицията се показва 
само и единствено вашата 
реклама за платения 
период 

Банер позиция 
3 

300 1 месец 
Банерът не е на ротация с 
други банери, и на 
позицията се показва 
само и единствено вашата 
реклама за платения 
период 

Банер позиция 
4 

300 1 месец 
Банерът не е на ротация с 
други банери, и на 
позицията се показва 
само и единствено вашата 
реклама за платения 
период 

Банер позиция 
5 

250 1 месец 
Банерът не е на ротация с 
други банери, и на 
позицията се показва 
само и единствено вашата 
реклама за платения 
период 

PR публикация, 

споменаване 
на търговска 
марка или 
продукт 

300 Неограничен 
период 

Споменаване на марка, 
бранд, публикация с 
линкове, които водят към 
стоки и услуги за директно 
закупуване. 

SEO 

публикация 
150 Неограничен 

период 

Без споменаване на бранд, 
статия с до 3 линка, до 3 
изображения. Мин. 450 думи 
с 1 линк, за всеки следващ с 
200 думи повече. Минимум 
90 % уникалност на 
съдържанието 

Писане на 
публикация по 
задание 

60 3 дни 
 

Линк в footer 800 1 година 
 

Продуктово 
описание и 
ревюта 

По 

запитване 

Неограничен 
период 

 

*Всички публикации се публикуват с актуална дата! 



Цените са крайни. Не се начислява ДДС. Издава се 
фактура. 

За контакт с нас, молим да използвате контактната форма 
на сайта, или: 

Имейл:  info@jenskisviat.com 

Телефон: 0879313031 

Сайтът е собственост на: 

А.МАРКЕТИНГ КОНСУЛТС ЕООД 

ЕИК: 205635450 

София, Суха река, бл.21, вх. Г, ет. 6, ап. 262 

МОЛ: Атанас Атанасов 
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