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Какво представлява EasyAds.bg? 
 
Какво представлява EasyAds Performance Network? 
 
Какво представлява рекламната кампания в EasyAds? 
 
С какви рекламни елементи мога да рекламирам в EasyAds? 
 
Как се заплаща рекламата в Performance Network? 
 
Кои са основните стъпки, за да рекламирам в EasyAds? 
 
Как да създам кампания с текстови карета / графични банери? 
 
Къде да видя статистиките за моите кампании? 
 
Мога ли да променя профила си? 
 
Имам още въпроси, на които не мога да намеря отговор! 
 
 
 
 

В този документ ще откриете цялата необходима 
информация, за да се регистрирате като 
рекламодател сами и да създадете и управлявате 
вашите кампании безпроблемно в платформата за 
онлайн реклама EasyAds! 
 
За ваше улеснение сме осигурили и кратко 
съдържание за по-удобна навигация! 
 

FAQ 
Рекламодатели 
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Какво представлява EasyAds.bg? 
EasyAds е интерактивна платформа за публикуване и управление на онлайн реклама, 
изцяло разработена и поддържана в България, предлагаща съвременни решения и 
постоянни иновации, които превръщат платформата в предпочитан маркетингов 
инструмент. 

Начало↑ 

Какво представлява EasyAds Performance Network? 
EasyAds Performance Network представлява мрежа от над 250 български сайта, 
разполагаща с над 95% покритие на интернет аудиторията в България. Тя предлага 
огромен обхват на месечна база и разнообразни сайтове, групирани по категории. 

 
Начало↑ 

 

Рекламна кампания в ЕasyAds 

Какво представлява рекламната кампания в EasyAds? 
За да започне показването на вашите реклами в платформата е нужно първо да се 
създаде кампания, която да съдържа в себе си всички настройки, а именно: 
 името на вашата кампания, 
 в кои сайтове да се показват рекламите, 
 в кои часове от денонощието да бъде активна тя, 
 в кои населени места да бъде видима тя, 
 кога да стартира и дали да има краен срок, 
 дневен и общ бюджет. 

 

В кои сайтове мога да рекламирам? 

Имате възможността да използвате пълния потенциал на мрежата, рекламирайки 
във всички сайтове включени в нея или да създадете свой собствен филтър и да 
изберете най-подходящите категории за вашата кампания. Минималният брой 
сайтове, в които може да бъде активна вашата кампания е 100 сайта. 

 
Начало↑ 

С какви рекламни елементи мога да рекламирам в EasyAds? 
Можете да създадете кампании с текстови карета и с банери. Те имат различна визия и 
различно въздействие върху потребителите: 
 

Какво е текстово каре?  
Лесна за редакция контекстуална реклама, състояща се от заглавие, послание и 
изображение. Текстовите карета са подходящи за представяне на конкретни 
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оферти и продукти с повече съпътстващ текст, в който могат да се изтъкнат 
характеристики и предимства на продукта. Разположени са основно под и около 
текстовото съдържание на сайтовете.  

 

Какво е банер? 

Графичният банер е интерактивен елемент, който може да има, както динамично, 
така и статично съдържание. Този силен продукт в нашето портфолио е доказано 
ефективен поради уникалната комбинация от цена, обхват и видимост. Именно 
видимостта и възможностите за интересно съдържание прави банера перфектният 
избор за имиджова и силно информативна реклама.  
Размерите на банерите са съответно 300х250px, 300х600px, 728х90px, 468х60px и 
160х600px, а поддържаните файлови формати са HTML5, .gif, .jpeg, .png, .swf. 
Максималната тежест на един банер в платформата е 150KB. 

 
Начало↑ 

Как се заплаща рекламата в Performance Network? 
Рекламата в EasyAds Performance Network се ценообразува на клик  ( Cost-Per-Click ). Това 
означава, че самото показване на рекламата е абсолютно БЕЗПЛАТНО. Само когато 
потребител прояви интерес към рекламата и кликне върху рекламното каре или банер, се 
заплаща цената за извършения клик. Цената определяте вие като минималната цена за 
клик в платформата за карета и банери е 0.10лв. без ДДС. Можете да променяте цената за 
всяка кампания, за да отговаря на нуждите ви и активираните опции за таргетиране. 
 
Напомняме ви, че при наличие на различни цени за клик, платформата оценява 
рекламите, използвайки т.нар. "Ad Score", който е съвкупност от факторите CTR 
(кликаемост / Click Through Ratio) и CPC (разход за клик / Cost Per Click).  
 
Ad Score на всяка рекламна кампания е променлива величина, която се формира в 
зависимост от резултата й за определен период от време. Ad Score се изчислява за всеки 
отделен ротатор в платформата, което означава, че една кампания може да има силен 
ефект в сайт за дамски продукти и слаб ефект в сайт за мъжки продукти и съответно 
нейният приоритет на две различни рекламни позиции ще е различен. Този механизъм 
допълнително помага на вашата кампания да се показва повече там, където има интерес 
от страна на потребителите. 
 
Пример: реклама с цена за клик 0.20 лв. и CTR 0.20% в "сайт 1, позиция 400х300 под 
статия" би имала временен Ad Score от 4. Реклама с по-ниска цена за клик от 0.15 лв., но 
по-висок CTR от 0.40% в "сайт 1, позиция 400х300 под статия" би имала по-силен Ad Score 
от 6 и съответно по-голям приоритет на показване. Същият принцип важи за реклами с по-
ниска кликаемост, но с по-висока цена. 
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Особеност на ценообразуването в платформата е, че когато задавате цена за клик, вие 
задавате точната цена, по която ще се изчислява всеки следващ клик, а не максимално 
допустима цена (както е в други performance платформи). Цената на клик в EasyAds не е 
плаваща, а се взима точно зададената от вас цена за всеки клик. 
 
Платформата работи с предплащане с цел минимизиране на риска от объркване и 
изразходване на непредвидени за реклама средства от ваша страна.  
 

Цената на клик за банерите зависи ли от това дали са динамични или от 

размера им? 

Не, цената на клик не се променя в зависимост от вида на банерите или техния 
размер. Препоръчително е да използвате всички размери банери в кампаниите си, 
за да се показвате във всички сайтове, които сте избрали в кампанията си. 

 
Начало↑ 

 

Цената на клик за банерите зависи ли от това дали са динамични или от 

размера им? 

Не, цената на клик не се променя в зависимост от вида на банерите или техния 
размер. Препоръчително е да използвате всички размери банери в кампаниите си, 
за да се показвате във всички сайтове, които сте избрали в кампанията си. 

 
Начало↑ 

 

Кои са основните стъпки, за да рекламирам в EasyAds? 
Стъпките за успешна кампания в платформата за онлайн реклама EasyAds са следните: 

 Регистрирайте се в платформата чрез бутона Регистрация в раздел Рекламодател. 
 След успешния вход в системата, създайте своята първа рекламна кампания с 

текстови карета или банери. 
 Създайте каре или качете готов банер в новосъздадената кампания. 
 Заредете сума в своя профил, за да бъде активна кампанията. 

  

Как да се регистрирам като рекламодател в платформата EasyAds? 
В менюто Рекламодател на нашия сайт www.easyads.bg кликнете върху Регистрация 
или посетете този линк. 

 
 
 

http://www.easyads.bg/
https://easyads.bg/advertiser_registration.php
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Как да създам кампания с текстови карета / графични банери? 

След успешен вход в системата, нова кампания можете да създадете чрез менюто 
Рекламодател и бутона Създаване на нова кампания. Изберете вида на рекламната 
кампания според вида рекламни елементи:  Нова кампания с текстови карета / 
Нова кампания с банери. 
 
Следват същинските настройки на вашата нова кампания: 

 Етикет на кампанията - за да можете да разграничавате по име различните ви 
рекламни кампании. 

  Избор на уеб сайтове – можете да филтрирате сайтовете според тематиката или 
личните ви предпочитания с цел да достигнете до правилните потребители. 

 Гео таргетиране – изберете дали рекламите ви да се показват извън България или в 
рамките на България и съответно в кои градове и области. По този начин можете 
да рекламирате услугите или продуктите си само на места, където потребителите 
могат да станат ваши клиенти. 

 Таргетиране по устройство – определете на кои устройства да се визуализират 
вашите реклами. Чрез тази опция можете да създавате различни кампании за 
различните устройства с цел оптимално послание или цена. 

 Таргетиране по операционна система – можете да ограничите показването на 
рекламите само до определени операционни системи. 

 Таргетиране по часови зони – изберете дали рекламите ви да се показват през 
цялото денонощие или само в определени часове. 

 Бюджет, цена и срок – тук избирате кога кампанията ви да стартира, дали да има 
определен срок, когато да е активна и с какъв бюджет на ден. Освен това можете 
да зададете и конкретен бюджет за тази кампания, което е изключително полезно 
в случай, че имате повече кампании и искате да разпределите своя бюджет по 
определен начин между тях. 

 
След като сте готови с всички настройки, можете да запазите кампанията чрез бутона 
Запис и да качите по-късно своите банери или карета. Другият вариант е да преминете 
към създаването на карета и качването на банери още на момента с бутона Запис и 
ново каре / Запис и нов банер. 

 
Начало↑ 

 

Как да създам текстово каре в моята кампания? 
Можете да създадете текстово каре чрез менюто Рекламодател и бутона Нов 
рекламен елемент и от падащото меню изберете Добавяне на ново каре или да 
натиснете линка „Ново каре” непосредствено под името на кампанията, където искате 
да качите новия рекламен елемент. 

 Изберете кампанията, към която да създадете новото каре 

 Въведете заглавието на вашата реклама ( макс 25 символа ) 
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 Въведете описанието на вашето каре ( макс 60 символа ) 

 Въведете пълния линк към страницата, където искате да заведете потребителите ( 
http://yoursite.com/ ) Най-сполучливо е да посетите сайта и просто да копирате 
линка от Address bar-a на вашия браузер. 

 Полето Видим линк ще се попълни автоматично от полето Линк. 

 Изображенията за карето можете да зададете директно от вашия компютър, от 
вече качени от вас изображения в платформата при предишни ваши карета, както и 
от нашата Галерия с предварително подбрани универсални картинки. 
Изображенията са две – едно с мин. Размер 400х300px и едно с мин.размер 
800х418px. Изображенията са две поради различните оформления на каретата в 
различните партньорски сайтове в платформата – по този начин ще получите 
оптимална видимост на рекламите и подходящо оформление. 

 Въведете ключови думи. 
 

Какво са ключовите думи? 
Въвеждането на ключови думи (до 50 думи на рекламен елемент) осигурява 
контекстуалност на вашата реклама в страници, където тези думи присъстват. 
Въвеждането на ключови думи не е задължително, но е препоръчително с цел по-
добро таргетиране на рекламите ви. 

 
Начало↑ 

 

Как да кача банер в моята кампания? 
Можете да качите банер чрез линка „Нов банер” непосредствено под името на 
кампанията, където искате да качите новия рекламен елемент или чрез менюто 
Рекламодател и бутона Нов рекламен елемент и от падащото меню изберете 
Добавяне на нов банер. 

 Изберете кампанията, към която да качите новия банер 

 Изберете типа на банера – дали е HTML5 банер или картинка  

 Изберете размера на банера, който качвате. Вижте поддържаните размери банери 
и тяхната тежест.  

 Качете банера от вашия компютър 

 Въведете пълния линк към страницата, където искате да заведете потребителите             
( http://yoursite.com/ ) Най-сполучливо е да посетите сайта и просто да копирате 
линка от Address bar-a на вашия браузер. 

 Полето Видим линк ще се попълни автоматично от полето Линк 

 В полето Преглед ще се визуализира вашият банер, за да може да го прегледате. 

 Когато качвате HTML5 банер, е задължително да качвате и негова алтернатива като 
картинка, която да се показва на потребителите, които ползват стара версия 
браузер и няма да могат да видят вашият HTML5 банер.  
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Как да променя кампанията си в EasyAds? 

Можете да променяте създадените от вас кампании в меню Рекламодател и бутона 
Промяна непосредствено под етикета на кампанията. Можете да коригирате 
зададените настройки в кампанията, но не можете да променяте вида кампания. След 
създаване на кампания с карета, тя не може да бъде променена на кампания с банери. 

 
Начало↑ 

Как да заредя сума в моя профил? 
Можете да заредите сума по ваш избор (минималната сума за зареждане е 50лв. без 
ДДС) от меню Рекламодател -> Плащания, изберете от падащото меню  Зареждане 
на сума и бутона Ново зареждане на сума.  
Имате избор между три начина на плащане - чрез ePay, кредитна карта или банков 
превод.  
Ако изберете ePay или плащане с карта, ще бъдете прехвърлени към системата на 
ePay, за да довършите процеса на плащане, затова си пригответе нужните данни за 
достъп. Ако изберете плащане по банка, ще ви бъде издадено автоматично платежно 
нареждане, което можете да намерите под надписа „Банка” в списъка със 
зареждания, който се намира в меню Рекламодател -> Плащания -> Зареждане на 
сума.  
След успешната транзакция, посочената от вас сума ще бъде одобрена и прибавена 
към вашата виртуална сметка в профила ви. Ще ви бъде издадена електронна фактура, 
подписана с електронен шифър, която можете да изтеглите от менюто Рекламодател 
-> Плащания -> Фактури . 

 
Начало↑ 

Какво означава Състояние и статус на кампанията? 

 

Състояние  
Кампаниите имат три състояния в платформата: Чакаща, Текуща, Доставена. 

 
 Чакаща – кампанията в момента е паузирана поради някаква причина. За да 

разберете каква е въпросната причина, задръжте мишката си над въпросителния 
знак непосредствено до синия надпис „Чакаща” 

 Текуща – кампанията е активна и се показва и в конкретния момент в платформата 
за онлайн реклама EasyAds. 

 Доставена - кампанията ви е достигнала успешно зададени от вас ограничения – 
срок, общ бюджет или и двете и вече не се показва в платформата. 

 

Статус  
Чрез статуса на кампанията, вие можете да контролирате дали дадена кампания да 
е активна в платформата. Кампаниите имат два статуса - Спряна и   Активна.  
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Как да променя статуса на кампнанията си? 
За да промените статуса на вашата кампания е нужно само да кликнете върху него 
и да  го коригирате. Промените се отчитат на момента и кампанията ви се спира 
или тръгва до няколко минути.  

 
Начало↑ 

Преглед и промяна на текстови карета и графични банери 

 

Как мога да прегледам текстови карета / графични банери в кампанията си? 
За да достигнете до тях, можете да кликнете върху линка Карета/ Банери  в 
дясната колонка от името на конкретната кампания. Ще се отвори нов прозорец, 
където можете да видите всички банери/ текстови карета в тази кампания. 
 

Как мога да променя добавените текстови карета / графични банери в 

кампанията си? 
За да достигнете до тях, можете да кликнете върху линка Карета/Банери в дясната 
колонка от името на конкретната кампания. Ще се отвори нов прозорец, където 
можете да видите всички банери/ текстови карета в тази кампания. Кликнете на 
линка Промяна непосредствено под името на текстовото каре/графичния банер. 

 

Какво означава Статус на текстови карета / графични банери? 
Текстовите карета / графичните банери имат два статуса, които вие можете да 
контролирате - Спряни и Активни. Чрез тях можете да контролирате кои ваши 
 рекламни елементи да бъдат активни в конкретната кампания. 

 

Как мога да променя статуса на текстови карета / графични банери в 

кампанията си? 
За да промените статуса на текстовите карета/графичните банери е достатъчно 
само да кликнете върху него и да го коригирате. За да достигнете до тях, можете да 
кликнете върху линка Карета/Банери в дясната колонка от името на конкретната 
кампания. Ще се отвори нов прозорец, където можете да видите всички банери/ 
текстови карета в тази кампания. 

 
Начало↑ 
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Създадох кампания и каре, но рекламата ми не е активна. Какъв е 

проблемът? 
Ако имате създадена кампания, тя остава “Чакаща”до момента, в който не са изпълнение 
всички условия тя да се стартира – а именно – да има прикачени карета/банери и да има 
заредена сума в профила. Повече информация защо кампанията ви е със статус „Чакаща” 
можете да намерите като задържите курсора на мишката си върху въпросителния знак 
непосредствено до статуса „Чакаща”. 

 

Къде да видя статистиките за моите кампании? 
Можете да следите подробна статистика за вашите рекламни кампании в меню 
Рекламодател -> Отчети като в самия панел имате различни опции, с които да виждате 
подробни разбивки по дата, по сайт, по кампания, по рекламен носител и други.  

 
Начало↑ 

Мога ли да променя профила си? 
Разбира се! Можете да промените данните в своя профил след успешен логин в 
платформата и избор на менюто Профил 

 

Как да променя паролата си?   
Можете да промените паролата за достъп в профила си като отидете в меню 
Профил и подменю Данни за достъп. 
 
 

Имам още въпроси, на които не мога да намеря отговор! 
 

Можете да изпращате директни запитвания към нашия екип в платформата 

Можете да се свържете с екипа на EasyAds директно от своя профил в  
платформата! Трябва само да кликнете на меню Съобщения, подменю Поддръжка 
и бутона Отправяне на ново запитване. 

 
Не се колебайте да се свържете с нас на телефон 02/ 4266959 и 0888 181655, както и на 
email: ekip@easyads.bg Ние сме на ваше разположение за повече въпроси и съдействие 
относно платформата за онлайн реклама EasyAds. 

Начало↑ 
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