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ЕСЕННА КАМПАНИЯ 2017
Посетителите на сайта, които виждат обявата Ви в Tractor.BG, не винаги се 
обаждат веднага. Понякога те забравят къде точно са я видели. С опцията 
ретаргетинг Вашата обява ще следва хората, които са я прочели навсякъде в 
интернет пространството. Така шансът Ви да направите сделка значително се 
увеличава.

Какво представлява ретаргетингът?

Специално инсталиран код в Тractor.BG добавя „бисквитки“ в браузъра на 
посетителите. С помощта на „бисквитките“ ние следваме аудиторията дори извън 
пределите на нашия сайт.

Чрез ретаргетинга Вашите реклами също следват интернет потребителите като по 
този начин, Вие не губите връзката с потенциалните си клиенти след като те 
напуснат рекламната Ви страницата в Tractor.bg. 

Ретаргетинг кампаниите са допълнителна  форма на реклама, която заедно с 
банер кампаниите в Tractor.BG ще Ви помогнат да продавате по-добре.

Защо да използваме ретаргетинг?

Ретаргетингът ще оптимизира разходите Ви за реклама и ще повиши 
нейната ефективност.

Можете да рекламирате продуктите и услугите си само сред аудитория, 
интересуваща се от селскостопанска техника. 

Рекламните Ви кампании ще са видими в почти всички сайтове, които 
потенциалните Ви клиенти посещават.

Рекламата Ви ще се появява само на хората, които са проявили интерес 
към Вашите обяви.

Заплащате, само когато имате ефективност - т.е. за потребителите, които са 
кликнали на рекламата Ви и са влезли в рекламната Ви страница в Tractor.bg.

Компанията и продуктите Ви ще имат по-висока познаваемост сред 
потребителите на селскостопанска техника.



Какви са опциите?

Заявете ретаргетинг пакетите ни на промоционални цени!

ÐÅÒÀÐÃÅÒÈÍÃ 
ÑÒÀÐÒ

ÐÅÒÀÐÃÅÒÈÍÃ 
ÏÐÅÌÈÓÌ

ÐÅÒÀÐÃÅÒÈÍÃ 
ÁÈÇÍÅÑ

ÐÅÒÀÐÃÅÒÈÍÃ 
ÁÈÇÍÅÑ ÏÐÎ

290 ëâ./ ìåñ.
Ïîäõîäÿù çà 
ñòàðòèðàùè 

ôèðìè

490 ëâ./ ìåñ.
Ïîäõîäÿù çà ôèðìè 
ñïåöèàëèçèðàíè â 

ïðîäàæáà íà èíâåíòàð è 
ìàëêè äèëúðè

690 ëâ./ ìåñ. 
Ïîäõîäÿù çà òúðãîâöè íà 

óïîòðåáÿâàíà òåõíèêà

890 ëâ./ ìåñ.
Ïîäõîäÿù çà âíîñèòåëè 
íà óïîòðåáÿâàíà è íîâà 

ñåëñêîñòîïàíñêà òåõíèêà 
ñ áîãàòà ãàìà ìàøèíè

Ìèíèìóì

1500
ãàðàíòèðàíè êëèêà êúì 

Âàøèòå îáÿâè
â Traktor.BG

Ìèíèìóì

2500
ãàðàíòèðàíè êëèêà êúì 

Âàøèòå îáÿâè â 
Traktor.BG

Ìèíèìóì

4000
ãàðàíòèðàíè êëèêà êúì 

Âàøèòå îáÿâè â 
Traktor.BG

Ìèíèìóì

6000
ãàðàíòèðàíè êëèêà êúì 

Âàøèòå îáÿâè â 
Traktor.BG

Ðåêëàìíî ïðèñúñòâèå 
âúâ âñè÷êè ñàéòîâå, 

êîèòî âàøèòå 
ïîòåíöèàëíè êóïóâà÷è 

èìàò íàâèêà äà 
ïîñåùàâàò

Ðåêëàìíî ïðèñúñòâèå 
âúâ âñè÷êè ñàéòîâå, 

êîèòî âàøèòå 
ïîòåíöèàëíè êóïóâà÷è 

èìàò íàâèêà äà 
ïîñåùàâàò

Ðåêëàìíî ïðèñúñòâèå 
âúâ âñè÷êè ñàéòîâå, 

êîèòî âàøèòå 
ïîòåíöèàëíè êóïóâà÷è 

èìàò íàâèêà äà 
ïîñåùàâàò

Ðåêëàìíî ïðèñúñòâèå 
âúâ âñè÷êè ñàéòîâå, 

êîèòî âàøèòå 
ïîòåíöèàëíè êóïóâà÷è 

èìàò íàâèêà äà 
ïîñåùàâàò

Áåçïëàòíà èçðàáîòêà 
íà áàíåðè ñ 

òåêñòîâåòå íà 
îáÿâèòå â Traktor.BG

Áåçïëàòíà èçðàáîòêà 
íà áàíåðè ñ 

òåêñòîâåòå íà 
îáÿâèòå â Traktor.BG

Áåçïëàòíà èçðàáîòêà 
íà áàíåðè ñ 

òåêñòîâåòå íà 
îáÿâèòå â Traktor.BG

Áåçïëàòíà èçðàáîòêà 
íà áàíåðè ñ 

òåêñòîâåòå íà 
îáÿâèòå â Traktor.BG

Áåçïëàòíà èçðàáîòêà 
íà áàíåðè ñ ðåêëàìíè 

ïîñëàíèÿ

Áåçïëàòíà èçðàáîòêà 
íà áàíåðè ñ ðåêëàìíè 

ïîñëàíèÿ

Äåòàéëåí îò÷åò íà 
ðåêëàìíàòà àêòèâíîñò

Äåòàéëåí îò÷åò íà 
ðåêëàìíàòà àêòèâíîñò

Âêëþ÷åòå ñå â ïðîìîöèÿòà íè ÑÅÃÀ!
Email: tractor@tractor.bg  /  Tåë.: 0877 07 00 80 

Ïúëíà èíôîðìàöèÿ çà óñëóãèòå è ðåêëàìíèòå ôîðìàòè âúâ Tractor.BG 
è äðóãèòå ñåëñêîñòîïàíñêè ñàéòîâå îò ãðóïàòà íà ÀãðèÃåéò Ìåäèÿ 
ìîæåòå äà âèäèòå òóê: www.agrigatemedia.com


