Ценовник за
огласување
2022 година

Целна публика и статистички показатели
Македонија: www.ringeraja.mk
• Google Analytics, november 2021: 182.216 уникатни посети, 643.102 прикажани страни

Демографски профил на посетители
Пол (како % од сите прикази): 67,5 % жени, 32,5 % мажи
• Старост: 21,85 % од 25 до 34 год, 24,16% од 35 до 44 години, 17,45% од 45 до 54%
• Статус: 68,7 % запослени
Корисниците на Рингераја се млади луѓе кои се обидуваат да имаат семејство или кои тукушто формирале.

Facebook страна „@Ringeraja.mk“
• 64.657 следачи, месечен досег на објави: 352.000 (декември 2021)

E-mailing
• Вкупна база од 85.362 различни корисници

Вид на оглас

ДИМЕНЗИЈА / ОПИС

ЦЕНА (€)

Leaderboad

728 x 90 px

3 CPM

Коцка банер

300 x 250 px

3,5 CPM

Sky scraper

160 x 600 px

2,5 CPM

Half page банер

300 x 600 px

5 CPM

Premium banner

960 x 80 px

6 CPM

Billboard

970 x 250 px

10 CPM

Двоен билборд

970 х 500

15 CPM

Floater десктоп

500 x 500 px

10 CPM

ПР објава 1

7 дена на насловна и 1 месец насловна во рубрика

100 (терминско)

ПР објава (пакет)

2 ПР објави 7 дена на насловна и 1 месец насловна во рубрика

160 (терминско)

ПР објава - Advertorial

ПР објава во избрана рубрика 1 месец, 7 дена ротација на нaсловна страна, објава на
ФБ страна со Boost, вклучува пишување на Native ПР текст по нарачка од страна на
текстописец со 12 годишно искуство

200 (терминско)

Спонзорирана наградна игра

Голема спонзорирана месечна игра со изработка на специјална страна за клиентот со
вклучен брендинг, банер Floater, коцка банер и вклучен пакет за промоција, како и
извлекување на награди преку ФБ или ИГ страна

600 (по игра)

ПР новост „Не пропуштајте“

Наслов, текст од 150 знаци, слика, линк

2,5 CPM

Објава на ФБ страна

Текст, слика, линк (услов е закуп на ПР објава)

40 (по објава)

Спонзорирана позадина

1920 х 1984 px неделно цел портал/неделно во рубрика

400/200 (неделно)

Спонзориран e-mailing

До цела база на корисници

0,25 (по адреса)

*Цената е еднаква за
таргетирано и
нетаргетирано огласување.
Можности за таргетирање:
насловна, рубрика,
календари, форуми
**Сите цени се без ДДВ.

Спонзорирана позадина – ПР новост „Не пропуштајте“

Leaderboard – Коцка банер – Sky scraper

Билборд

Двоен билборд

ПР објава

Објава на ФБ страна

Sponzorirana nagradna igra

Спонзориран
e-mailing

Спонзорирана игра
меморија

Ценовник за огласување:

Мобилен портал
Вид на оглас

ДИМЕНЗИЈА / ОПИС

ЦЕНА (€)

Коцка банер

300 x 250 px

3,5 CPM

Коцка банер OVERLAY

300 x 250 px, лебдечки

7 CPM

Коцка банер преку цела страна

300 x 400 px

5 CPM

Коцка банер преку цела страна,
лебдечки

300 x 400 px, лебдечки

10 CPM

Leaderboard mobile S

300 x 50 px

3 CPM

Leaderboard mobile M

300 x 100 px

3,5 CPM

Leaderboard mobile L

300 x 150 px

4 CPM

ПР новост „Не пропуштајте“

Наслов, текст од 150 знаци, слика, линк

3 CPM

ПР објава

Ист формат како десктоп верзија

Во ценовникот за објава на десктоп

Parallax

300 x 600 px, лебдечки

15 CPM

*Цената е еднаква за таргетирано и нетаргетирано огласување. Можности за таргетирање: насловна, рубрика, календари, форуми
**Сите цени се без ДДВ.

Коцка банер mobilе
300 x 250 px
Рубрики / топ позиција

Коцка банер mobile
300 x 250 px
во текст / in Article

Коцка банер mobile
300 x 250 px
форум / топ позиција

Коцка банер OVERLAY
300 x 250 px
лебдечки / above the fold

Коцка банер преку цела страна
300 x 400 px
Меѓу содржина / below the fold

Коцка банер преку цела страна, лебдечки
300 x 400 px
Над содржина / above the fold

Leaderboard mobile S
300 x 50 px
Различни позиции

Leaderboard mobile M
300 x 100 px
Различни позиции

Leaderboard mobile L
300 x 150 px
Различни позиции

Leaderboard mobile S EXPAND
300 x 50/100 px

Leaderboard mobile S EXPAND
300 x 400 px
320 x 480 px

PR novica „Ne spreglejte“
наслов, текст од 150 знаци, слика, линк
подрачја

PARALLAX
300 x 600 px, меѓу содржина,
Различни позиции

ПР објава
Насловна страна

Ценовник на огласување: Уреднички е-весник, Персонализиран календар на бременост и
Персонализиран календар на детски развој
ВИД НА ОГЛАС

ДИМЕНЗИЈА / ОПИС

ЦЕНА (€)

Уреднички е весник ( 1x на месец)

34.000 корисници на база, цена по единечно испраќање
ПР новост

120

ПР новост + Banner 600 x 200 px ( исто 300x250)

200

Промоција на наградна игра (banner 600x200 со текст од 200
знаци)

200

Персонализиран e-mailing Календар на бременост
3.000 naročnic, pošiljamo tedensko

Персонализиран e-mailing Календар на детски
развој

*Сите цени се без ДДВ.

Годишно за избрани 20 недели/ Годишно 15 / Годишно 10 / за 1 месец
PR-novica

500 / 350 / 250 / 250

Banner 600 x 200 px

500 / 350 / 250 / 250

Доенче (1 недела. – 12 мес.) / Мало дете (1-3 leta) / Дете (4-8
let)

Годишно Д / Годишно МД / Годишно Д/Месечно

ПР објава

350 / 350 / 250 / 250

Banner 600 x 200 px

350 / 350 / 250 / 250

Уреднички евесник

ПР-објава

banner 600x200

Промоција на
наградна игра

Tekstovna povezava do PR-članka

E-mailing

Персонализиран e-mailing Календар на бременост
Секоја бремена жена добива неделна пошта за точната недела од бременоста што е релевантна за неа.

E-mailing

Персонализиран e-mailing Календар за детски развој

E-mailing

6-месечен пакет за спонзори







Промоција на сите канали на Рингераја (банери, FB, ПР- текстови, ПР-новости во
Календар за бременост, Календар за детски развој).
ПР – текст (online 6 месеци, 3 дена на насловна страна на Рингераја).
2 x FB post + 1 x IG post
1 x ПР текст во уреднички е-весник, испратен до 35,000 корисници.
Банер по избор на спонзорот, нпр. атрактивниот banner Floater 320x480 на мобилен
(35,000 импресии) и banner 300x250 на десктоп и мобилен (50,000 импресии).

Спонзорот ги користи наведените огласни позиции за промотивни кампањи по свој избор ( не мора да бидат поврзани со производите кои ги подарува
во склоп на пакетот) во термини договорени со Рингераја.мк.

12-месечен пакет за спонзори







Промоција на сите канали на Рингераја.мк (банери, ФБ, ПР текстови, промоција во
Календар за бременост, Календар за детски развој).
ПР – текст (12 месеци онлајн, 2 х 4 денови објавен на насловна страна на Рингераја).
3 x FB пост + 3 x IG пост
2 x ПР текст во уреднички е-весник, испратен до 35,000 корисници.
Банер по избор на спонзорот, нпр. атрактивниот banner Floater 320x480 на мобилен
(70,000 импресии) и banner 300x250 на десктоп и мобилен (100,000 импресии).

Спонзорот ги користи наведените огласни позиции за промотивни кампањи по свој избор ( не мора да бидат поврзани
со производите кои ги подарува во склоп на пакетот) во термини договорени со Рингераја.мк.

Ценовник за спонзорство
6 месеци x 100 €

12 месеци х 100 €

15 % попуст

30 % попуст

85 € месечно + ДДВ

70 € месечно + ДДВ
За повеќе информации:
Барбара Синадиноска
E-mail: barbara.sinadinoska@danu.biz
Tel.: 078 358 786

Огласување на www.ringeraja.mk
Барбара Синадиноска
E-mail: barbara.sinadinoska@danu.biz
Telefon: +389(0)78 358 786

