Реклама във ваучерните книжки
“Томбоу” и ‘‘Cadhoc’’
Благодарение на „Томбоу” и
„Cadhoc” Вие можете да
достигнете над 110 000
ползватели на територията на
цялата страна

Присъствието в нашите
ваучерни книжки Ви осигурява
директно и ежедневно
таргетиране на служителите на
различни български и
международни компании

Вие имате възможност
свободно да определите
тематиката на Вашата
комуникация: продуктова,
промоционална или
имиджова реклама, промоции
или оферти с търговски
отстъпки

Ползи от рекламата в книжките:
 Привличате нови, редовни и лоялни клиенти във
Вашите търговски обекти;
 Промотирате нови или специални услуги и продукти;
 Подсилвате актуални рекламни кампании;
 Комуникирате специални промоции, атрактивни
отстъпки или лансирате нови търговски преложения;
 Промотирате игри или томболи, насочени към Вашите
клиенти;

Част от рекламите в нашите книжки:

Вие сами определяте
продължителността на Вашата
рекламна кампания:
2 седмици, 1 месец, 2 месеца,
3 месеца и т.н.

Защо да рекламирате при нас?
 Освен прекия ефект върху служителите получаващи ваучери, рекламата Ви
ще бъде видяна от техните семейства и от хилядите служители в магазините,
приемащи ваучери, т.е около 250 000 души месечно.
 Нашите ползватели са икономически активни, работещи хора, на възраст
между 18-60 години, в съотношение 50% мъже и 50% жени;
 Възрастово разпределение: 6% 18-24 год.; 27% между 25-35 год.; 36% 36-45
год.; 31% 46-60 год.
 1 вложка = 1 книжка = 1 ползвател

Цени за 1 месец рекламно присъствие
Количество

Печат

Цена

(средно)

(цветност)

(без ДДС)

Отпечатване и влагане на вложки

80 000 ежемесечно

пълноцветен (4+4)

Влагане на вложки

80 000 ежемесечно

Вложки в книжките „Томбоу”
4 000 лв.*
(0,05лв/вложка)
3 200 лв.*
(0,04лв/вложка )

Вложки в книжките „Cadhoc”
Отпечатване и влагане на вложки

6 500 ежемесечно

Влагане на вложки

6 500 ежемесечно

пълноцветен (4+4)

650 лв.*
(0,10лв/вложка )
520 лв.*
(0,08лв/вложка )

Cadhoc Великден(2 месеца)
Отпечатване и влагане на вложки

20 000

Влагане на вложки

20 000

пълноцветен (4+4)

1 600 лв.*
(0,08лв/вложка)
1 200 лв.*
(0,06лв/вложка )

Cadhoc Коледа (2 месеца)
Отпечатване и влагане на вложки

35 000

Влагане на вложки

35 000

Корица ваучер
„Томбоу”:

за

пълноцветен (4+4)

2 450 лв.*
(0,07лв/вложка)
1 750 лв.*
(0,05лв/вложка )

храна

Реклама на 2-ра корица

80 000 ежемесечно

пълноцветен печат

Реклама на 3-та корица

80 000 ежемесечно

пълноцветен печат

1 600 лв.* (0,02лв
ед.цена)
1 200 лв.* (0,015лв
ед.цена)

1 200 000 ваучера
ежемесечно

черно лого на бял
фон
черно лого на бял
фон

6 000 лв. *(ед.цена
0,005лв./ваучер)
420 лв. *(ед.цена
0,007лв./ваучер)

Co-branding с Ваше лого върху
ваучерите (размер: 35х8мм):
Отпечатване на рекламно лого
върху ваучера за храна "Томбоу"
Отпечатване на рекламно лого
върху ваучера “Cadhoc”

60 000 ежемесечно

Вашето лого в книжките ни
(макс. размер: 20х10мм):

Отпечатване на рекламно лого в
книжките "Томбоу"

Отпечатване на рекламно лого в
книжките "Cadhoc"

6 месеца, средно 480 000
книжки /

2 400 лв. *(ед.цена
0,005лв./книжка)
пълноцветен печат

1 година, средно 960 000
книжки
6 месеца, средно 39 000
книжки /

3 840 лв. *(ед.цена
0,004лв./книжка)
312 лв. *(ед.цена
0,008лв./книжка)
пълноцветен печат

1 година, средно 78 000
книжки

546 лв. *(ед.цена
0,007лв./книжка)

ВАЖНО:
* Цените не включват дизайн на рекламните вложки и са без ДДС.
 При рекламна кампания от 2 или 3 месеца с еднакъв дизайн можем да Ви предоставим 20% отстъпка от цената.
 Вложките в книжките „Cadhoc” са най-много в периода на месеците около Великден и Коледа.
 Перфорация на вложките или други специфични технически изисквания от рекламодателя за неговата реклама ще
бъдат калкулирани допълнително към крайната цена.
 Томбоу България може да Ви свърже с рекламна агенция за изработването на визията и отпечатването на Вашата
вложка, като по този начин Ви осигуряваме ползване на преференциални цени.
 Ако рекламодателят сам отпечата вложките, изработването на всяка вложка трябва да бъде съобразено с
големината на ваучерната книжка по предварително зададени от нас технически параметри (грамаж, размер и
офсет).
 За нашите партньори и клиенти за ваучери храна/подарък предлагаме отстъпки и преференциални цени!

Рекламно присъствие на нашия нов уебсайт: www.uptombou.bg
Десен банер с линк към Вашия сайт
(Right banner ad):
Средно 6 000 уникални посещения и 40 000 page
views на месец в новия ни уебсайт.
Цел на рекламата: Значителна видимост на
комуникацията за всички посетители.
Рекламата е с линк към Вашия сайт или към
конкретна страница с промоция (landing page).
1 месец рекламно присъствие: 500 лв (без ДДС)
Рекл. място
за нашите
партньори

Информация
(Newsfeed):

в

рубрика

„Новини”

Цел на комуникацията: Споделяне на важна
информация, насочена към ползвателите на
ваучери.
Цена за присъствие: 100 лв /новина (без ДДС)

Банер с линк към Вашия сайт на
начална продуктова страница (Product
banner ad):
Средно 6 000 уникални посещения и 40 000 page
views на месец в новия ни уебсайт.
Цел на рекламата: Значителна видимост на
комуникацията за всички посетители.
Рекламата е с линк към Вашия сайт или към
конкретна страница с промоция (landing page).
1 месец рекламно присъствие: 350 лв (без ДДС)

Лого с линк в рубрика „Търговска
мрежа” (Logo Carousel Slider):
Цел на комуникацията: Вие сте наш търговски
партньор и приемате нашите ваучери.
Насочена е към ползвателите на ваучери
Слайдър на ротационен принцип; логото е с линк
към Вашия сайт или към конкретна страница с
промоция (landing page).
1 година рекламно присъствие: 150 лв (без ДДС)

Директен маркетинг в пратките с ваучери
Възможност за влагане на Ваша реклама във всички пратки с ваучери, като по този начин
директно таргетирате мениджъри на различни компании.
Влагане на лист с формат A4/A5 в 1000 пратки месечно (1-2 листа максимум): 100 лв (без ДДС)**
**Цената не включва дизайн и отпечатване на самата реклама

Част от нашите рекламодатели и клиенти до момента

Някои от нашите рекламодатели:

Част от нашите клиенти през годините:

За повече информация, моля не се колебайте да се свържете с
нас: info@tombou.bg; www.uptombou.bg

