Водещият портал за телевизионна информация

TVTV.BG предоставя на българските интернет потребители
телевизионната програма на над 60 телевизии, гледани в България.
Почти към всяко предаване има анонс и снимков материал.
Сайтът съдържа богата база данни от информация за излъчваните
в българския телевизионен ефир филми, сериали и предавания.
Посредством потребителски групи, коментари и форум предлагаме
възможност на потребителите да изразят по всяко време
мнението си и да обменят информация. Новините и друга актуална
информация се обновяват ежедневно.
В сайта има над 60 000 регистрирани посетители, които
ежеседмично получават информационни бюлетини с акценти от
телевизионната програма. TVTV.BG притежава и най-пълната
мобилна версия за телевизионни програми, достъпна за повечто
предлагани на пазара смартфони.

Нашите предимства

1.

СЪДЪРЖАНИЕ – На едно място сме събрали интересно и актуално за всеки любител на
телевизията съдържание.

2.

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ – Предоставяме възможност за точна настройка на вида и начина на
поднасяне на телевизионните програми.

3.

ОБЩНОСТ – Изграждане на специализирана общност от любители на конкретни филми,
предавания и актьори.

Потребителска аудитория

Разпределение по месечен доход

Разпределение по населени места
София

34%

до 400 лв.

10%

Големи
градове

54%

между
400-800 лв.

31%

Чужбина

12%

между
800-1200 лв.

27%

между
1200-1800 лв.

15%

между
1800-2500 лв.

10%

между
2500-3500 лв.

5%

над 3500 лв.

2%

Разпределение по пол
мъже

55%

жени

45%

Възрастoва граница
25-40

68%

15-25

22%

над 40

10%
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Посещения

Уникални посещения на ден: над 10 000
Среднодневни импресии: над 45 000
Основната част от посещенията на tvtv.bg са в почивните дни между 9 ч. и 23 ч. Многобройните
посетители на портала са работещи хора в активна възраст, които търсят информация за
различни телевизионни предавания.

Банер позиции

Банер 1

Банер 2

Банер 3

Позиция

Размер

Цена за 1000 импресии

Банер 1
Банер 2
Банер 3

728 x 90
300 x 250
300 x 250

10 лв.
10 лв.
7 лв.

Цените са без ДДС.
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Бюлетин

ПОЗИЦИЯ ФИЛМИ

ПОЗИЦИЯ ПРЕДСТОЯЩО

ПОЗИЦИЯ НОВИНИ

БАНЕР

Позиция

Цена за бюлетин

Филми
Актуално
Предстоящо
Банер

100 лв.
100 лв.
150 лв.
200 лв.

Цените са без ДДС.

Мобилна версия

Позиция

Цена за 1 месец

Участие с банер в мобилната версия

300 лв.

Цените са без ДДС.
БАНЕР

В мобилната версия на сайта tvtv.bg можете да намерите:
Програма
Подробна програма на български и чуждестранни телевизии.
Описания на предавания и филми
Кратка информация за предавания, сериали, филми и др.
Анонси и новини
Всичко най-ново от света на телевизията вече е достъпно през
мобилния Ви телефон и можете да се информирате по всяко време
и навсякъде относно интересните събития от малкия екран.
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