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q 	  Економскиот	  интернет	  портал	  ДЕНАР.МК функционира	  од	  1	  февруари	  2012	  година	  
	  
q 	  ВОДЕЧКИ  економски	  -‐	  бизнис	  интернет	  портал	  во	  Македонија	  	  

q 	  Содржините	  на	  поралот	  ги	  обработуваат	  ИСКУСНИ,	  ПРОФЕСИОАЛНИ,	  ОБЈЕКТИВНИ	  и	  НЕЗАВИСНИ	  новинари	  

q 	  Порталот	  секојдневно	  го	  посетуваат	  илјадници	  РАЗЛИЧНИ ПОСЕТИТЕЛИ	  

q 	  Сајтот	  секојдневно	  се	  полни	  со	  повеќе	  од	  50 НОВИ актуелни,	  точни	  и	  независни	  содржини	  

q 	  Корисниците	  ЛЕСНО И БРЗО ја	  наоѓаат	  својата	  интересна	  информација	  

q  9	  главни	  теми	  (ЕКОНОМИЈА, КОМПАНИИ, КАРИЕРА, ТЕХНОЛОГИЈА, ЛУКСУЗ, КУЛТУРА, СПОРТБИЗ, АВТОБИЗ и ЗДРАВЈЕ)	  кои	  
функционираат	  секоја	  како	  засебен	  ПОД ВЕБ САЈТ 

q 	  БЕСПЛАТНИ КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ за	  читателите	  на	  ДЕНАР	  од	  страна	  на	  искусни	  економски	  експерти	  

ДЕНАР.мк   Зошто реклама на Денар? 
	  



ДЕНАР.мк   Банер позиции	  

Форматот	  на	  банерите	  може	  да	  биде	  
анимиран	  или	  статичен	  (JPEG,	  GIF,	  
FLASH)	  и	  тежината	  да	  не	  е	  повеќе	  од	  
50	  kb.	  

За	  прикажување	  на	  roll-‐on	  банер	  
цената	  се	  зголемува	  за	  толку	  
проценти	  за	  колку	  што	  е	  банерот	  
поголем.	  

За	  видео	  банер	  се	  доплаќа	  30%	  од	  
цената.	  
	  
НАПОМЕНА:	  Банер	  позициите	  3,	  4	  и	  5	  
доколку	  се	  активни	  истовремено,	  
ротираат	  при	  секое	  освежување	  
(Refresh)	  на	  страницата.	  	  
	  
*CPM	  –	  Цена	  за	  1000	  прикажувања	  
(минимален	  закуп	  2.000	  импресии	  
дневно)	  

ПОЗИЦИЈА	   ДИМЕНЗИЈА	   ЦЕНА	  	  
МКД	  /	  НЕД	  

ИМПРЕСИИ	  
(CPM)	  

1.1	   728х90	   20.000	   200	  

1.2	   1020х100	   22.000	   200	  

2.1	   728х90	   15.000	   200	  

2.2	   1020х100	   17.000	   200	  

3	   300х250	   15.000	   200	  

4	   300х250	   15.000	   200	  

5	   300х250	   15.000	   200	  

6	   700х90	   12.000	   150	  
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ДЕНАР.мк   Џамбо банер позиции 
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ПОЗИЦИЈА	   ДИМЕНЗИЈ
А	  

ЦЕНА	  	  
МКД	  /	  НЕД	  

ИМПРЕСИИ	  
(CPM)	  

	  БИГ	  1	   1020х140	   22.000	   300	  

БИГ	  2	   300х600	   22.000	   300	  

ДОПЛАТА	  ЗА	  REACH	  MEDIA	  

Expandable	  –	  Аудио	  20%	  -‐	  Видео	  30%	  

*CPM	  –	  Цена	  за	  1000	  прикажувања	  
(минимален	  закуп	  2.000	  импресии	  дневно)	  

	  



ДЕНАР.мк   Тактички банери на насловна страна 
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ПОЗИЦИЈА	   ДИМЕНЗИЈА	   ЦЕНА	  	  
МКД	  /	  НЕД	  

7	   700х90	   6.000	  

8	   700х90	   5.000	  

9	   300х250	   5.000	  

10	   300х250	   3.000	  

11	   1020х90	   3.000	  



ДЕНАР.мк   Спонзорирани линкови 
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Спонзорираните	  линкови	  се	  
појавуваат	  само	  во	  ВНАТРЕШНИТЕ 
страници,	  веднаш	  под	  веста.	  

Спонзорираните	  линкови	  се	  состојат	  
од	  слика	  со	  димензија	  150х100	  
пиксели	  и	  наслов	  не	  подолг	  од	  60	  
карактери.	  

При	  клик	  од	  страна	  на	  читателите	  на	  
сликата	  или	  насловот,	  огласот	  ќе	  
води	  до	  линк	  по	  Ваша	  желба.	  

Неделен	  закуп	  

1000	  денари	  



ДЕНАР.мк   Прелоадер банер 
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Што е прелоадер банер? 
Прелоадер	  банер	  е	  банер	  кој	  се	  појавува	  пред	  вчитувањето	  на	  веб	  страницата,	  односно	  секој	  посетител	  кој	  сака	  да	  го	  посети	  нашиот	  
портал,	  не	  може	  да	  не	  го	  забележи	  овој	  банер.	  Овој	  тип	  на	  банер	  во	  текот	  на	  24	  часа	  може	  да	  биде	  прегледан	  повеќе	  од	  10.000	  пати.	  
	  	  
Димензија 
Димензијата	  на	  прелоадер	  банерот	  е	  неограничена,	  односно	  се	  користи	  целиот	  простор	  на	  веб	  прелистувачот,	  по	  потреба	  на	  клиентот.	  
	  	  
Времетраење 
Времетраењето	  на	  овој	  тип	  на	  банер	  не	  смее	  да	  биде	  подолго	  од	  10	  секунди,	  односно	  по	  тоа	  време	  банерот	  треба	  автоматски	  да	  
пренасочува	  на	  www.denar.mk.	  
Исто	  така	  на	  банерот	  мора	  на	  видливо	  место	  да	  стои	  копче	  ПРЕМИНИ	  НА	  ДЕНАР,	  со	  цел	  корисникот	  да	  премине	  на	  веб	  сајтот	  доколку	  не	  
сака	  да	  чека	  да	  заврши	  банерот.	  
	  	  

Цена: 7.000 мкд / дневно 	  
	  	  
Формат 
JPG,	  GIF,	  PNG,	  FLASH	  
	  	  
Видео 
За	  видео	  прелоадер	  банер	  се	  доплаќа	  100%	  од	  цената	  
	  



ДЕНАР.мк   Тренди огласување 
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Брендирање 
 
Што е брендирање ? 
Брендирање значи поставување на Ваша позадина наместо позадината на нашиот веб сајт. Вашата позадина ќе се 
појавува на сите страни на веб сајтот. 

 

Цена: 3.000 мкд / дневно  
 
PR текстови 
 
Што се PR текстови ? 
PR текстови се класични објави сместени во посебен сегмент од насловната страница на веб сајтот, каде што се 
објавуваат вести/промоции поврзани со Вашето работење. 
 

Цена: 2.000 мкд / дневно  
 



ДЕНАР.мк   Останати типови на огласување 
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Сите Ваши останати креативни решенија за огласување можат да се 
имплементираат на нашиот интернет портал. 
 



ДЕНАР.мк   Дел од нашите досегашни клиенти 
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ДЕНАР.мк   Контакт 
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Компанија: 
ДЕНАР МЕДИА ДОО Скопје 
Бул. Видое Смилевски Бато 8в-2/4 
1000 Скопје 
 
 
Телефон:  +389 2 613 9 614 
Мобилен:  +389 70 376 069 
                          +389 70 376 040 
 
E-mail: marketing@denar.mk 
                 info@denar.mk 
                 kontakt@denar.mk 


