
Този сайт се прави с много сърце
от трима приятели, които още 
от детските си години 
са луди по всякакви возила. 

От автомобили и мотори 
до самолети и шейни. 
За нас Движението 
е в кръвта ни.

DizzyRiders.bg е медия и общност за всички, 
които споделят емоцията
от движението с различни превозни средства. 

Проектът DizzyRiders 
стартира на 1 ноември 2015 г. 
като социална мрежа за всички, 
които обичат Движението. 
От автомобили, мотори и велосипеди 
до самолети и шейни. Само за една 
година мрежата набира близо: 

3500 
които се разпределят по интереси. 
ч л е н о в е

Идеята на DizzyRiders.bg 
включва и силна медийна 
новинарска част на сайта. 
В резултат на все 
по-засилващия се интерес 
към новините 
на DizzyRiders.bg

на 13.10.2016 г. 
стартира мащабен медиен 
сайт, направен по последните 
HTML тенденции с изчистен 
дизайн и 100% адаптивност 
към мобилните устройства.

Към кого 
е насочен?
Ориентиран основно към мъжка 
аудитория със средни и високи 
доходи във възрастова група 

25-45 години.

сме различни?
С какво

Уникалността 
е в неговото съдържание. 
Далеч от стандартната 
идея за авто-мото сайт, 
DizzyRiders.bg поднася 
информацията по 
различен и съврeменен 
начин. 

DizzyRiders.bg има 
собствен стил, различен 
от всички останали 
подобни платформи. 
Той се крие в подбора 
и поднасянето на 
новините - с лека доза 
хумор и изразено 
отношение към читателя. 

DizzyRiders.bg не е място 
само за преводно и прес 
съдържание. Сайтът 
генерира собствено 
съдържание 
под формата на 
репортажи, видео 
и анализи.

Отнасяме се отговорно 
както към проблемите 
на околната среда,
така и към значимите 
въпроси за 
обществото ни.

01 02 03 04

Развитието 
в цифри

Още в първия си ден като реална медия генерира 
15 000 импресии от близо 7 000 уникални потребители. 
За две седмици сайтът реализира 250 000 импресии.

Ден 1 
15 000 импресии 
 7000 потребители

Ден 14 
250 000 импресии 

Към този момент сайтът гарантира

12 000 импресии 
среднодневно, 
като броят им нараства
прогресивно.

DizzyRiders.bg 
има своето силно 
присъствие и във Фейсбук: 
за по-малко 
от година набира 

12 000 приятели 

Съдържанието на страницата се различава от сайта 
DizzyRiders.bg, като е съобразено със спецификата 
на комуникация на Фейсбук с цел постигане 
на по-висок рийч

ТАРИФИ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ 
НА РЕКЛАМА НА DizzyRiders.bg

обемните отстъпки 
за ПУБЛИКУВАНЕ 
НА РЕКЛАМА НА 
DizzyRiders.bg

Брутен  обем ОбеМна  отстъпка

от  0 BGN до  5 000 BGN 15%

от  5 001 BGN  до  10 000 BGN 20%

от  10 001 BGN до  15 000 BGN 25%

РЕКЛАМЕН  ФОРМАТ ОПИСАНИЕ  / ПОЗИЦИЯ ГАРАНТИРАНИ  ИМПРЕСИИ УНИКАЛНИ  ПОСЕЩЕНИЯ CPM/Цена  на  1000 
импресии  без  ддс

 ReCtangle 300x250 Всички  страници 12 000 5 000 17 лева

 leaderboard 728x90 Всички  страници 12 000 5 000 17 лева

full banner 468x60 Всички  страници 12 000 5 000 15 лева

half page 300x600 Всички  страници 12 000 5 000 19 лева

TVC 300x250 Всички  страници 12 000 5 000 19 лева

Wallpaper Всички  страници 6 000 3 000 21 лева

Wallpaper + 300x250 Всички  страници 6 000 3 000 25 лева

h-Wallpaper Всички  страници 6 000 3 000 25 лева

Рекламни агенции ползват 10% отстъпка. В цените не е включен ДДС
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