
Селскостопанският интернет
портал на България

За да бъдат обявите ви видими и чути и за да реализирате по-бързо изгодна сделка, ние ви 
предлагаме няколко ефективни инструмента за промотирането им.

• Публикация на обява в интернет сайт www.agro.bg 
• VIP обява
• Профил на Фирма
• Публикация на обява в списание Агрокомпас
• Излъчване на обява в телевизия АГРО ТВ 
• Публикация на обява във фейсбук страница 

Предимства:
• Видимостта на обявата ви е много по-добра 
• Чрез Фейсбук страницата обявата ви достига до голям брой потенциални клиенти 
• Имате възможност да публикувате обявата си и в списание Агрокомпас 
• Най-голямата ви полза е включването й в рубрика Малки обяви на телевизия АГРО ТВ 

Чрез всичките ни медиийни канали гарантирано обявата ви ще достигне поне до 90 % от 
хората, работещи в сектор земеделие. 

 ПУБЛИКАЦИЯ НА ОБЯВА В ИНТЕРНЕТ САЙТА. 
Как? 

• Регистрирате собствен профил в сайта, който може да менажирате сами и да подавате 
актуална информация за вашите обяви и да добавяте снимки (до 5 броя) или да 
изпращате видео.
• Профилът позволява да се регистрирате като физическо или юридическо лице
• Активност на обявата - 30 дни 

VIP ОБЯВА ИЛИ ФИРМА
Какво представлява? 

• VIP статусът гарантира видимост на обявата ви на HP на сайта 
• Активност - 30 дни

ПРОФИЛ НА ФИРМА
• Регистрация на профил на фирма, с възможност за описание и прикачване на снимков 
материал 
• Възможност за VIP фирма 
• Публикация на профила в интернет сайта

ПУБЛИКАЦИЯ НА ОБЯВА В СПИСАНИЕ АГРОКОМПАС 
• Месечен абонамент, подаване на снимка и текст, лице за контакти 
• Абонамент за списание Агрокомпас

ТЕЛЕВИЗИЯ АГРО ТВ 
• Изработка на обява 
• Максимална продължителност до 1 минута 
• Излъчване в ефира на телевизията 
• Седмичен пакет от 7 излъчвания 

Нови възможности за вашите обяви - 
повече ефективност, по-голяма аудитория



Селскостопанският интернет
портал на България

 София, ПК 1421, жк. " Лозенец", ул. " Червена стена " № 46, 
телефон: 0700 200 63, e-mail: o�ce@agro.bg

За реклама: Ива Боянова, Маркетинг и реклама, е-mail: i.boyanova@agro.bg, тел.: 0882 030 815
Мартин Стоев, Маркетинг и реклама, е-mail: m.stoev@agro.bg, тел.: 0886 058 173

www:instagram.com/agro.bgwww.facebook.com/agrobg

www.agro.bg

Контакти:

МЕСЕЧНИ ПАКЕТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
Публикация на обява в интернет сайт www.agro.bg, публикация в списание Агрокомпас и 
малка обява в телевизия АГРО ТВ 

Пакет 1 
Какво включва?
 10 обяви за един месец, придружени със снимка и текст в www.agro.bg 
 Публикация на обявата във Фейсбук страницата на медията 
 Възможност за редактиране на обявата 

Цена на пакета: 30 лв.

Пакет 2 
Какво включва?
 10 обяви за един месец, придружени със снимка и текст в www.agro.bg 
 Публикация на обявата във Фейсбук страницата на медията 
 Възможност за редактиране на обявата
 Публикация на обявата в списание Агрокомпас за един месец
 Абонамент за списание Агрокомпас за 1 година 

Цена на пакета: 135 лв.

Пакет 3 
Какво включва?
 10 обяви за един месец, придружени със снимка и текст в www.agro.bg 
 Публикация на обявата във Фейсбук страницата на медията 
 Възможност за редактиране на обявата
 Публикация на обявата в списание Агрокомпас за един месец
 Абонамент за списание Агрокомпас за 1 година
 Излъчване на обявата в телевизия АГРО ТВ - 7 излъчвания, седмичен пакет 
 Публикация на видеото във Фейсбук страницата  

Цена на пакета: 285 лв.


