
Представяне

Уеб сайтът  www.  dunov-knigi.com   е  профилиран  в  предлагането  на онлайн  съдържание и 
продажбата на книги в електронен формат на здравна и езотерична тематика.

Освен каталога с електронни книги,  които могат да бъдат поръчани и свалени под формата 
на PDF файлове, уеб сайтът предоставя и безплатен достъп за четене директно онлайн на 
част от изданията.  

На уеб сайта е достъпна и пълната база данни с рецепти и други публикации от трите тома 
на „Българска народна медицина“  с  автор Петър Димков.  Базата  данни е  структурирана 
според  разделите  в  книгата,  а  търсачка  помага  на  читателите  да  намерят  нужната 
информация.

Защо да рекламирате в www.dunov-knigi.com?

• Тематично  фокусирана  аудитория със  силно  изразени  интереси  в  областта  на 
здравето и медицината.

• Географски концентрирана аудитория – 95% от България, 40% от София, 50% от 
останалите областни градове.

• Качествена,  активна и  платежоспособна аудитория –  предимно жени,  с  висше 
образование, на възраст 25 - 60 години, от София и големите градове.

• На стъпка от  действието – предлагаме концентрирана аудитория от  посетители, 
търсещи конкретни решения на конкретни проблеми в областта на здравето – над 
90% от посетителите на сайта идват от Google след търсене на решение за конкретен 
здравен проблем или болест и са с назряла готовност за действие - покупка, поръчка, 
телефонно обаждане и т.н..

Аудитория

От създаването си през 2008 година сайтът бележи устойчив ръст на посещенията си. 

Има лоялна аудитория от читатели с интереси главно в областта на здравето, природната 
медицина, езотериката и окултните учения. 

Огромната част от посетителите на уеб сайта са го посетили след конкретно търсене в уеб 
търсачки като Google по ключови думи, свързани предимно със здравна тематика – болести 
и тяхното лечение.

Силно изразеният интерес на аудиторията върху здравната тематика и проблеми и  
търсенето на  средства за  решаването им прави  уеб  сайта изключително подходящ  
инструмент  за  ефективно  достигане  до  фокусирана  потенциална  аудитория  за  
рекламодатели  от  областта  на  медицината  и  медицинското  обслужване,  
фармацевтиката,  производители  на  билки  и  хранителни  добавки,  средства  за  
отслабване и здравословен живот.

http://www.dunov-knigi.com/
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Статистически и демографски профил на аудиторията

• Географско разпределение:  95% от посещенията са от България, от тях около 40 % 
са от София и над 55% от областните градове. 

• Възраст: преобладават читатели между 25 и 65 години

• Пол: Значително преобладават жените

• Образование: преобладават читатели с висше образование

Позиции и цени за реклама

Гарантирани уникални посетители месечно: 60 000
Гарантиран брой импресии месечно: 110 000

• Банер 728х90 всички страници – 150 лв

• Банер 160x600 всички страници – 150 лв

• Банер 120x600 всички страници – 130 лв

• Банер 468х60 над статии на всички вътрешни страници  - 100 лв

• Банер 468х60 под статии на всички вътрешни страници  - 100 лв

• Текстова връзка  - 30 лв

• Възможност за нестандартни размери и позициониране на банери

• Възможност за брандиране на сайта

Цените са за месец при 100% ротация на всички страници
Цените са без ДДС

О  тстъпки за обеми.  

За контакти и поръчка – 0887905456, ch_i_b@abv.bg
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Приложения:

Позиции за банери



Общ профил



Аудитория

Източници на трафик



Градове и държави 



Ключови думи






