Реклама в сайта Веселият Готвач
www.receptite.com
Веселият Готвач е един от най-популярните кулинарни сайтове на български
език. За тринадесет години присъствие в Интернет архива с рецепти нарастна до над
20 000 уникални рецепти, споделени от много любители на кулинарията. Безспорно
огромното разнообразие от рецепти е ядрото на сайта, което работи добре
благодарение на допълнителните възможности – публикуване на рецепти, снимки,
мнения, създаване на списъци с любими рецепти и списък за пазаруване. Съчетани с
кулинарния форум, конкурси, галерия със снимки и статии спомагат за създаването
на отворена и удобна среда, която привлича все повече готвачи ентусиасти.
Любовта към готвенето привлича хора от всякакви възрасти и с различни
интереси. Някои посещават Веселият Готвач, за да открият вдъхновение в нови
идеи и рецепти, други за да споделят опита си, а трети – да намерят приятели или
просто да се забавляват.
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Възможности за реклама
Ние сме тук, за да ви помогнем да проведем
заедно успешна рекламна кампания. За целта
ви предлагаме различни начини за представяне
на вашите продукти и услуги. Освен найшироко разпространените методи за реклама в
Интернет – рекламни банери и разпращане на
съобщения, ще ви представим и няколко поинтересни, ефективни и уникални за медиата
възможности.
Ако имате идея за реклама, която не е
описана тук или искате да попитате нещо – не
се колебайте и ни пишете.

Банери
Най-популярният начин за реклама в
Интернет е използването на банери и Веселият
Готвач предлага различни рекламни позиции и
размери. Присъствието на различните банери
не се ограничава до един тип страници, което
гарантира, че вашата реклама ще бъде видяна
от широк кръг посетители.
позиция

максимален размер
(пиксели)

Б1

336 x 280

Б2

728 x 90

Б3

336 x 280

За актуални цени и информация за свободни
позиции – изпратете ни конкретно запитване на
vg@receptite.com.
Ценообразуването може да бъде базирано
импресии, кликвания или период от време.
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Организиране на конкурси и игри
Конкурсите, особено тези с награда са се доказали като успешен начин за
привличане на вниманието на посетителите.

Препоръчване на продукт
Този начин на реклама дава възможност за насочване на рекламното послание
към посетителите, които е най-вероятно да бъдат заинтересовани. Във всяка
рецепта, съдържаща избрана ключова дума, ще бъде показано кратко съобщение
(няколко думи) и/или текстов линк. Например, ако изберете ключова дума „брашно“,
във всяка рецепта, в която се използва брашно може да се показва надпис „Веселият
Готвач препоръчва Брашно X”.

Представяне на продукт
За случаите, когато едно малко квадратче не е достатъчно, Веселият Готвач
предоставя възможност за публикуване на цяла статия. Тя може да съдържа текст,
изображения, видео материали и връзки към рецепти и външни страници според
вашите нужди и желания.

Брандиране
Брандиране на сайта (без Форум) – вашето рекламно присъствие няма да остане
незабелязано.

Общи условия
Всички рекламни материали (банери, текст, други) и плащания трябва да бъдат
получени минимум 1 работен ден преди началото на кампанията. Забавяне в
извършване на плащането или предоставянето на материалите може да доведе до
отлагане началото на кампанията.
Веселият Готвач има право да откаже публикуването на материали, които влизат
в противоречие с българското законодателство и общоприетите норми за етническа,
политическа, културна и сексуална толерантност или с порнографско съдържание
или каквото и да е друго съдържание, неподходящо за ненавършили пълнолетие
лица.
Рекламните материали публикувани във Веселият Готвач са собственост на
рекламодателя и той е отговорен за авторски и сродни права, свързани с
материалите.
Всеки клиент получава статистика за хода на рекламната кампания.
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