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Пазар за обяви*

*  Възможност да се регистрира в други райони. За регион по 20% надбавка

Име Продължителност Поместване Цена

Стандартна обява 1 година На общия пазар и на регионалния пазар за 
обяви (всяка следваща обява €90.00) €160.00

Премиум обява 4 Седмици Горе с голяма снимка на общия пазар и 
регионалния пазар за обяви €130.00

Обява на заглавна 
страница 4 Седмици

На началната страница с голяма снимка и най-
горе на общия пазар и на регионалния пазар за 
обяви

€350.00

Обява на заглавна 
страница + премиум 
обява

4 Седмици Комбиниране на два вида обяви €400.00

Спешна обява 1 ден Най-горе в средата на началната страница и в 
мястото за спешни обяви €15.00

Новини 1 седмица В средата на началната страница с 
индивидуално заглавие-новини €100.00

Актуалността на всички обяви се проверява редовно.
Всички цени включват ДДС, актуално състояние към януари 2020, запазени права за промени в цените и печатни грешки

Сайт № 1 в Германия за работни места и 
квартири в сферата на еротиката 

ОБЯВА НА ЗАГЛАВНА 
СТРАНИЦА

СПЕШНА ОБЯВА

НОВИНИ

СТАНДАРТНА ОБЯВА

ПРЕМИУМ ОБЯВА

ОБЯВА НА ЗАГЛАВНА 
СТРАНИЦА



Места за банер
Име Продължителност Поместване Цена

Препоръка на града 2 седмици Голям, атрактивен банер, излизащ над всички 
реклами в избран град

при пои-
скване

Регионален банер 1 седмица Статичен линеен банер в региона на рекламата €80.00

Банер всички региони 1 1 седмица Статичен напречен банер позиция 1 за „всички 
региони“ на общия пазар €150.00

Банер всички региони 2 1 седмица Статичен напречен банер позиция 2 за „всички 
региони“ на общия пазар €125.00

Заглавен банер 1 седмица Изключителен банер на началната страница над 
заглавните реклами €250.00

Връхна точка 4 Седмици
Най-горе вдясно на началната страница 
като очебиен, сменящ се банер както и в 
провинциалния и регионален пазар за обяви

€550.00

Предложение на 
седмицата 1 седмица Най-отгоре вляво на началната страница като 

ексклузивен, статичен банер €400.00

РЕГИОНАЛЕН БАНЕР

ПРЕПОРЪКА НА ГРАДА

ВРЪХНА ТОЧКА

ЗАГЛАВЕН БАНЕР

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА 
СЕДМИЦАТА
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Актуалността на всички обяви се проверява редовно.
Всички цени включват ДДС, актуално състояние към януари 2020, запазени права за промени в цените и печатни грешки


