
 

Мрежа за Indoor реклама  
Зареждащи киоски – Летище София 

 
 

Charging kiosks 



 
 

Ценова политика 
цена за един рекламен период (14 дни) на летище София 

за реклама върху Зареждащите киоски 

= цена на рекламен период на страна 180 евро без ДДС, Терминал 2.  
= цена на рекламен период за брандиране на киоск –  

2 страни 350 евро без ДДС, Терминал 2 
= цена на рекламен период  на страна 120 евро без ДДС, Терминал 1. 

= цена на рекламен период за брандиране на киоск –  
2 страни 230 евро без ДДС, Терминал 1 

  
Отстъпка за крайни клиенти до 28.02.2018г. – 8% 

 

Таргетирана Indoor реклама  

 



 
 

РЕКЛАМНА ПОЛИТИКА 

 

Терминал 1 

Цена за период за страна 120 EUR без ДДС 
• отстъпка за лоялен клиент – 2% 
• отстъпка за обем над 1000 евро – 3% 
• допълнителна отстъпка за предплатен наем за 3 месеца – 1% 
• допълнителна отстъпка за предплатен наем за 6 месеца – 2% 
• допълнителна отстъпка за предплатен наем за 1 година – 3% 
• безплатен печат и монтаж на беклитите 
Заб.: Отстъпките са кумулативни  

Терминал 2 

Цена за период за страна 180 EUR без ДДС 
• отстъпка за лоялен клиент – 2% 
• отстъпка за обем над 1000 евро – 3% 
• допълнителна отстъпка за предплатен наем за 3 месеца – 1% 
• допълнителна отстъпка за предплатен наем за 6 месеца – 2% 
• допълнителна отстъпка за предплатен наем за 1 година – 3% 
• безплатен печат и монтаж на беклитите 
Заб.: Отстъпките са кумулативни  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цени допълнителни 
услуги 

Цена за печат и монтаж на визията на беклит /без 
дизайн/ 

36 € 

Допълнителни услуги 

Нестандартен брандинг По договаряне 

Разпространение на листовки, до размер А5, до 7000 бр., 
на период 

70 € 

Дизайн на беклит По договаряне 

Организиране на семплинги, промоции и др. По договаряне 

Всички цени са без включен  ДДС 



Нестандартен брандинг 

Възможност за 
нестандартен брандинг с 
коматекс, фолио и др.* 

* Цени по договаряне 



Допълнителен брандинг 

Възможност за 
поставяне на 
допълнителен 
надписи и лога 
отстрани* 

 

* Цени по договаряне 



Опция за 
разпространяване 
на листовки и др. 
материали  

 в специално 

поставени холдери* 

 

Разпространение на рекламни материали 

* Цени по договаряне 



Опция за организиране 
на семплинги, 
промоции, анкети, 
проучвания и др.  в 
близост до 
зареждащите киоски*. 
  

Интеракция с „пленена аудитория“ 

* Цени по договаряне 



“ 
• Възможност за атрактивна адаптация на вашето послание за този рекламен носител 



Срокове и друга информация 

• Срок за подаване на файл за печат на 
визията: 

 

 3 работни дни преди началото на 
рекламния период 

• Специфика на рекламната визия:  
да се вземе предвид позицията на 
поставката за телефоните 



Благодарим за вниманието! 

 
ул. „Вискяр планина” 2, 1407 София; тел. (02) 878 1830, (02) 878 1829; office@arconnet.net 

Венета Димитрова – vdimitrova@arconnet.net 

Георги Райков – graykov@arconnet.net 

Тел. 02/8781830 
Моб. Тел. 0876 922 356, 0899 942199 
www.arconnet.net 

За връзка с нас:  

mailto:vdimitrova@arconnet.net
mailto:graykov@arconnet.net

