
БГ Наука
www.nauka.bg



Кои сме ние?
Ние сме онлайн сайт и списание “Българска наука”, като в момента сме най-популярния 

комуникационен канал за наука в България. Работим в частно сътрудничество с Министерство 

на образованието и науката, Фонд научни изследвания, няколко института на БАН, както и 

последните 4 години сме ръководили работен пакет 1 свързан с комуникацията на проектите 
FRESH и REFRESH правещ Нощ на науката в България.

Притежаваме сайта www.nauka.bg, чрез който издаваме онлайн списанието “Българска наука” и 

подкаса ни, който има близо 500 аудио епизода. 

През 2018 и 2019 г. сме заснели над 300 видео интервюта, кратки филми за научни организации 

и такива, които показват науката на разбираем език.

Благодарение на сайта NAUKA.BG и социалните ни канали в Facebook, Instagram, YouTube и 

Linkedin всеки месец достигаме до над 300 000 човека.



Реклама в сайта NAUKA.BG
Над 50 000 посещения има сайта 
WWW.NAUKA.BG на месец.

Предоставяме различни видове реклами в сайта:

1.Текстово поле в статиите. 

2.Банер в сайта

3.Текстов линк в началната страница

4.ПР статия в сайта WWW.NAUKA.BG 

http://www.nauka.bg


1.Текстово поле в статиите.
Преди всяка новина и статия в сайта NAUKA.BG да започва с “Този материал 

достигна до вас благодарение на ……………”

Всяка статия има средно 1000 -1500 преглеждания

Предлагаме вариант за 50 и 100 статии – пакет

50 статии х 500 = 50  000 човека ще видят вашата реклама – ЦЕНА 1000 ЛВ.

100 статии х 500 = 100 000 човека ще видят вашата реклама – ЦЕНА 1800 ЛВ.

/Към всяко споделяне в социалните мрежи също ще има ваш линк + 100К Reach/



2.Банер в сайта (nauka.bg)
Банер 480х90, всички позиции и страници………………..300 лв./месец

Банер 1200 x 628, в текста на всяка статия………………..450 лв./месец

Средно посещенията на сайта са над

50К и преглежданията над 250К за месец



3.Текстов линк в началната страница
Текстов линк, който ще седи в началната страница 12 месеца или 365 дни от 
поставянето му – ЦЕНА 1000 лв.



4.ПР статия в сайта WWW.NAUKA.BG
Машинописна страница със съдържание отговарящо на темите на сайта 
струва 300 лв. с възможност включване на 2 снимки и 1 видео. Също така в 

цената влиза и пускането ѝ във Фейсбук страницата на БГ Наука и създаване 
на различни видове картинки с цитати, които също ще влязат във Фб 

страницата и Instagram страницата на БГ Наука с общ обхват 10 000 - 20 000 

REACH.

За тази цена получавате и влизането на статията в седмичния ни имейл 

бюлетин, който изпращаме на над 10 000 абоната.



Реклама в подкаста на БГ Наука
В момента имаме над 500 епизода, като на 
седмица се публикуват от 3 до 6 нови.

Слушанията за 2019 г. са 90 271. 

30 сек. спот публикуван в 20 епизода 

струва 1000 лв. или по 50 лв. на епизод.

Един епизод представящ вас с интервю 

струва 200 лв. - 15 мин. продължителност.



Реклама във влога на БГ Наука
Всяка седмица публикуваме нови 3 до 

7 видеа свързани с науката по света и 

у нас. Средно на месец видеата само 

във Фейсбук имат над 100 000 

преглеждания.

Банер във видеото в първите 60 сек. 

+ споменаване на спонсора в самото 

видео - цена 100 лв. за три поредни 

видеа.

Включва и линк в описанието 

(Facebook и YouTube)

За три видеа получавате 
средно 10 000 - 15 000 

REACH за 100 лв.



Нашата аудитория









petar@nauka.bg
Свържете се с нас!


