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Десктоп верзија Димензии (пиксели) Цена (денари)

Позиција ТОП 
(970x90/970x250) 250/375 ден./1.000 импресии

Позиција 1 (728х90) 200 ден./1.000 импресии

Позиција 2

(300х250/300х600)

1.200/1.800 денари на ден 
(фиксен закуп/неограничени 
импресии)

Позиција 3 (468x60) 150 ден./1.000 импресии

Позиција 4 (300х250/300х600) 130/195 ден./1.000 импресии

Floater 500x500 500 ден./1.000 импресии

Takeover 100% 700 ден./1.000 импресии

Branding
100% 700 ден./1.000 импресии







Мобилна верзија Димензии (пиксели) Цена

Позиција ТОП (320х100) 250 ден./1.000 импресии

Позиција 1 (320х50) 200 ден./1.000 импресии

Позиција 4 (300х250/300х600)
150/225 ден./1.000 
импресии

Sticky (320х50/(320х100)
300/450 ден./1.000 
импресии

Full-screen mobile (320x480) 700 ден./1.000 импресии





● За десктоп банерите: На позициите ТОП, 1, 3, 4, како и „Floater“, 
„Takeover“ и „Branding“ може да се постави само еден банер истовремено, 
додека на позицијата бр.2 може да се постават повеќе банери, со 
различни редни броеви, а редниот број на банерот на позицијата зависи 
од времето на резервација, односно тие што први ќе резервираат ќе 
добијат банер со повисок реден број.

● За банерите на позиција 2 на десктоп верзијата важи фиксен закуп на 
дневно ниво со неограничен број на импресии. Банерите на оваа позиција 
се прикажуваат и на мобилната верзија на порталот, но најдолу, под сите 
содржини на насловната страна, односно под текстот на поединечните 
вести.

● Минимален закуп - 3.000 импресии дневно на една позиција. Минимален 
вкупен закуп - 3.000 денари.



● Незакупените импресии од тековниот ден се распределуваат кај сите 
тековни закупувачи БЕСПЛАТНО, според бројот на импресии кои ги 
закупиле за тековниот ден. Ова важи за позициите „ТОП“, 1, 3, 4 од 
десктоп верзијата и за „ТОП“, 1 и 4 од мобилната верзија.

● Ова не важи за позициите - „Floater“, „Takeover“, „Branding“ од десктоп 
верзијата и „Sticky“ и „Full-screen mobile“ од мобилната верзија. Овие 
позиции нема да бидат активни доколку нема закупени импресии, односно 
ќе бидат активни само до исполнување на закупените импресии, без 
дополнителни бесплатни импресии.

● За закуп на повеќе од 100.000 импресии следува 10% попуст. За закуп на 
повеќе од 500.000 импресии следува 20% попуст. За закуп на повеќе од 
1.000.000 импресии следува 30% попуст.



ПР текстови - 3.000/5.000 денари
● Цена на објава на пр текст - 3.000 денари 

● Вклучена е објава на текстот во соодветната рубрика каде останува засекогаш и 

на позицијата на насловна страница каде ќе стои 5 часа од времето на 

објавување кое ќе биде договорено со огласувачот. Следува и споделување на 

текстот на Фејсбук страницата и Твитер профилот. На крајот на текстот стои 

назнаката „комерцијална објава“. Во рамки на текстот нема да се објавуваат 

банерите од позициите 3 и 4. Не нудиме изготвување (пишување) на текстови, 

туку тие треба да ни бидат доставени за објава.

● За дополнителни 2.000 денари (вкупно 5.000 ден.) текстот ќе остане на 

позицијата на насловната страница вкупно 24 часа од времето на објавување.
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