
Обява Обява

Банер 1

336x280

Банер 2
336x112

Посочените цени са без ДДС. 
Готовите банери трябва да бъдат във формат GIF или JPG (max. 100 KB). 
За контакти: БТП – Българска Транспортна Преса
Маркетинг и Реклама, тел.: (02) 958 0034, 958 0032, 808 1848, 958 0030; e-mail: reklama@btp.bg

 Банер Размер Цена в евро за 1 месец за  
показване през 1/3 от времето

Банер 1, 4  336х280  pixel 80

Банер 2, 3, 5, 6 336x112 pixel 50

Рекламно информационна лента с течащ текст с линк

Рекламно информационна лента – визуализира се на всички страници на сайта. Цена за една седмица – 50 евро

На начална страница:

Обява Обява Банер 3
336x112

Обява

Банер 4

336x280

При отворена обява:

Банер 5
336x112

Банер 6
336x112

Рекламно информационна лента с течащ текст с линк



СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОРСА 
ЗА АВТОМОБИЛИ ЗА РАБОТА

Посочените цени са без ДДС. 

За контакти: БТП – Българска Транспортна Преса
Маркетинг и Реклама, тел.: (02) 958 0032, 958 0034, 808 1848, 808 1840; e-mail: borsa@btp.bg

ТАРИФА
за публикуване на обяви
на сайт borsa.kamioni.bg

валидни от 1.1. 2018

Регистрацията на потребител – частно лице или фирма – за работа със сайта borsa.kamioni.
bg е безплатна, след което той може да качи в системата своите обяви. За да стане дадена 
обява публично видима в борсата, тя трябва да се активира (да се публикува за пръв път или да 
се продължи срокът й на публикуване).

Публикуването на обяви на сайта зависи от вида регистрация и избраната форма на або-
намент и плащане, описани по-долу. Възможно е публикуване на безплатни обяви, на единични 
обяви срещу заплащане, както и на множество обяви в рамките на предплатени пакети с кре-
дити. При въпроси и нужда от съвет при избор на оптимален за вас пакет, моля свържете се с 
представител на БТП – Българска Транспортна Преса – (02) 958 0032.

Всяко публикуване/продължаване на платена обява я прави видима на сайта в продълже-
ние на 1 (един) месец от датата на нейното активиране, като използва 1 (един) кредит от пред-
платен пакет или изисква еднократно заплащане.

1. Частни лица
- възможно публикуване само на единични обяви
- безплатно до 3 кредита  (до 3 едновременно активни в системата)

2. Фирми
2.1. единична обява       10 лв.
2.2. Предплатени пакети
до  5 кредита       45 лв.
до 10 кредита       80 лв.
до 20 кредита    140 лв.
до 30 кредита    180 лв.
над 30 кредита    220 лв.

3. Начини на плащане
3.1. по банкова сметка  срещу издадена фактура или проформа
3.2. онлайн – с дебитна или кредитна карта през ePay или PayPal, както и по банкова сметка


