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83%од корисниците сеЖЕНИ 

17% се мажи. Рингераја не е исклучиво женски 
портал, Рингераја е портал за целото семејство. 

46,7%од корисниците се на возраст од25-34год 

14,7% се на возраст од 35-44год, 14% од 18-24год. 
Корисниците на Рингераја се млади луѓе кои се 
обидуваат да имаат семејство или кои тукушто 

формирале. 

Рингераја има над 400 000 прегледи на страна,  

а над 120 000уникатни посети (Google analytics) 

Регистрирани членови –77500 

Facebook фанови – 56790 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рингераја.мк е дел од регионалната 
мрежа на специјализирани семејни 

портали кои нудат содржина, социјална 
мрежа и интерактивни алатки во 

областа на бременоста, детскиот развој, 
едукација и здравје и многу останати 

теми кои се од интерес на родителите и 
идните родители. 

 

  
За статистики и податоци за другите 
портали слободно контактирајте не. 



 

 

 

 

 

... и многу други! 

 

Горди сме на нашата успешна соработка со компаниите, нудиме 

многу повеќе од прегледи на страница и кликови! 

Наши соработници 



Вид на огласување  Позиција на банер 
 

Прва страна Рубрики* Форум 
Семеен 

нузлетер(цена по 
праќање) 

Њузлетер на 
бременост 

Њузлетер за  
воспитување 

Leaderboard 728x90 px  3€ cpm 3€ cpm 3€ cpm / / / 

 Голема коцка банер 300x250 px  3,5€ cpm 3,5€ cpm 3,5€ cpm 150€ / / 

Half page банер 300х600px 5 € cpm 5 € cpm 5 € cpm    

Skyscraper 160x600 px  2,5€ cpm 2,5€ cpm 2,5€ cpm / 150 - 300€ 150-300€ 

 Широк skyscraper 300x600 px  8€ cpm 8€ cpm 8€ cpm / / / 

 Краток skyscraper 160x200 px  / / / 150€ 150-300€ 150-300€ 

Premium banner I. 960x80 px  350€ / неделно / / / 

 Динамичен premium banner I. 960x80  960x320  px  500 / неделно / / / 

Premium banner II. 670x200 px  / / / 250€ 250-500€ 250-500€ 

 Динамичен leaderboard 728x90  728x240 px  6 € cpm 6€ cpm 6€ cpm / / / 

 Лебдечко огласување 500x500 px  10€ cpm 10€ cpm 10€ cpm / / / 

 Видео банер 300x250 px  5€ cpm 5€ cpm 5€ cpm / / / 

Overlay банер  20€ cpm 20€ cpm 20€ cpm / / / 

PR текстдо 2.500 карактери. + слики / 100€/месечно  +50-150€ Вклучено во цената на Short 
skyscraper 

 Централна новост ексклузивна позиција на статија на 
насловна страна 

200€ / неделно / / / / 

 Текстуален оглас во форум 200 ch. +слика100x100 px  / / 1.5€ cpm / / / 

 Не пропуштајтебанер160 ch. Слика 100x100 px  2 €cpm / / / 

 Банернасочувач 320 x150  300€ месечно фиксна позиција     

 Брендирана позадина 1920x1984 px  400€ неделно  цел портал/ 200€ неделно во рубрика 

 Спонзориран форум реклами + позадина По договор 

 Спонзориран newsletter дизајн и дирекектно  
таргетирање на датабазата по барање 

О.25 €/адреса 

 Спонзориран натпревар/ рубрики 1 месец 550€  



 *Содржини – забременување, бременост, бебе, дете, храна, Рингераја Кујна, убавина и мода и многу други. 
 **Сите цени се без ДДВ. 
 ***cpm – цена за 1.000 прикажувања/  cpc – цена за еден клик 
****За комбинација од повеќе услуги се добива соодветен количински попуст 
***** Агенциски попуст: 20%  

 

 

*** НОВИ УСЛУГИ НА РИНГЕРАЈА! *** 



 

 

 

  

Видео оглас во статија 
 
- Со клик на било која статија, се 
активира видео оглас со можност 
за прескокнување. 
 
- Ефективно огласување со 
гарантирани импресии и кликови! 
 
- Цена:12 еур CPM со оптимално 
неделно прикажување од 7000 
пати. 
 
**Доколку се закупи 2 недели и 
повеќе, се добива попуст од 20% 
 
 
 
 



  

Коцка банер во статија 
 

- Цена: 3.5 еур CPM 
 
 
 



  

Рингераја нуди нов начин на рекламирање и закуп на банери- FULL EXPOSURE! 

Идеална бум опција, видливоста е гарантирана! Сите банери на Рингераја 

истовремено се прикажуваат низ цел портал, создавајќи доста впечатлив ефект и 

целосно брендирање на клиентот! На фотографијата е прикажан пример на Новалак 

на Рингераја.рс. 

*** Цена: 20 еур CPM со оптимално прикажување 50 000 пати месечно.  

Цена за 1000 прикажувања – 20 еур. – оптимални прикажувања 50 000 пати месечно 



 

 

  

Банер Цена 
Leaderboard (A) 3 € cpm 

Square(B) 3,5 € cpm 

Skyscraper (C)  2,5 € cpm 

Насочувач (D) 
фиксна позиција 

250€ месечно 

Лебдечко огласување  (Е) 10 € cpm 

 
* CPM – цена за 1000 прикажувања 
* Препорачани прикажувања – 100 000 
*Формати – jpg, gif, swf, fla 
* Големина – до 35kb 
* Таргетирање – насловна и сите рубрики 
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Банер Цена 

Брендирана позадина (A) 400 € неделно 

Премиум банер  (B) 350 € неделно 

Не пропуштајте(C)  2 € cpm 
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* CPM –цена за 1000 прикажувања 
* Препорачани прикажувања – 100 000 
*Формати – jpg, gif, swf, fla 
* Големина – до 35kb 
* Таргетирање – насловна и сите рубрики 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Огласување Цена 

ПР објава  
централна новост 

150 € неделно 

ПР објава  
рубрики 

80 € неделно 

 

Централна новост 

 

 
 
 
 
 

ПР ТЕКСТ 



 

 

 

 

  

Огласување 
newsletter 

Цена (по праќање) 

ПР оглас 100 €  

Коцка банер 100 € 

Premium banner II 150 € 

 

 

 

 

 

 
Спонзориран newsletter 
 
Припрема – html облик 
Фреквенција – макс. 2 пати 
месечно 
База – сите членови или 
таргетирано (трудници, 
родители..) 
 
Цена – 0.10 € по 1 адресa 

 

 
 

 



  

Спонзорирана рубрика 
Брендирана позадина 
Неограничен број на ПР текстови 
Коцка банер 
 
* Може на постоечка рубрика на Рингераја или градење на 
комплетно нова посветена на клиентот 
 
Цена – 550 € месечно (потребно е закуп мин. 3 месеци) 



 

 

 

 

 

Контактирајте не 

 
 
Барбара Синадиноска 
 
Email: barbara.sinadinoska@danu.biz 
Тел: +389 78 35 87 86 
 

За било какви прашања во 

врска со Рингераја.мк и 

регионално рекламирање 

слободно контактирајте не. 


