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А1 
 
Наименование А1 
 
Кратко текстово опи-
сание на продукт А1 
( около 200 символа), 
завършващо с линк 
към съответния про-
дукт 

Наименование C1     Наименование C2     Наименование C3 

позиции А1, А2 ... 
 
Реклама на един продукт в  
група от продукти, които се сме-
нят през 3 секунди. 
 
 

  
1 МЕСЕЦ    20 лв 
3 МЕСЕЦА    40 лв 

КАТАЛОГ ЗА ЕНЕРГО - ЕФЕКТИВНИ ПРОДУКТИ В СГРАДИ 

позиции B1, B2 ... 
 
Реклама на един доставчик 
(фирмено лого с размери 210 x 
70 px) в група от 3 доставчика, 
които се сменят през 3 секунди. 
 
  

позиции C1, C2 ... 
 
Реклама на един продукт в  
група от 3 продукта, които се 
сменят през 3 секунди. 
 
 
 

ЦЕНИ 

  
1 МЕСЕЦ    20 лв 
3 МЕСЕЦА    40 лв 

  
1 МЕСЕЦ    10 лв 
3 МЕСЕЦА    20 лв 

Възможности за Реклама 
първа страница www.reecl.net 

При всяко зареждане на началната страница, първият изведен продукт  от 
позиция A1, първите три продукта от позиции C1, C2, C3 …  и първите три 
доставчика от позиции B1, B2, B3 … се генерират на случаен принцип.  

http://www.reecl.net


D1 
 
Наименование D1 
 
Кратко текстово опи-
сание на продукт D1 
( около 200 символа), 
завършващо с линк 
към съответния про-
дукт 

позиции D1, D2 ... 
 
Реклама на един продукт в  
група от продукти, които се сме-
нят през 3 секунди. 
 
 

  
1 МЕСЕЦ    20 лв 
3 МЕСЕЦА    40 лв 

КАТАЛОГ ЗА ЕНЕРГО - ЕФЕКТИВНИ ПРОДУКТИ В СГРАДИ 

ЦЕНИ 

Възможности за Реклама 
Продуктова категория: начална страница www.reecl.net 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При всяко зареждане на началната страница на определена продук-
това категория, първият изведен продукт от позиция D1 се генери-
ра на случаен принцип.  

http://www.reecl.net


позиции E1, E2, Е3 и Е4 
 
Е1 - фирмено лого с размери 210 x 70 px  
E2 – адрес, телефони (максимум 2 броя), 
електронна поща и www адрес  
Е3 - описание на дейността на фирмата 
E4 - публикуване на фирмена брошура и ви-
део представяне 

КАТАЛОГ ЗА ЕНЕРГО - ЕФЕКТИВНИ ПРОДУКТИ В СГРАДИ 

ЦЕНИ 

Възможности за Реклама 
Представяне на фирма  www.reecl.net 

E1  
Текстово предс-
тавяне на фир-
мата. Броят на 
символите не е 

ограничен, но се препоръчва 
ясно и стегнато описание за 
дейността на фирмата. E2 

F1 

Наименование на фирмата 

F4 

F2 

F5 

F3 

F6 

позиции F1, F2 и F3 
 
Всяка фирма може да се привърже или пуб-
ликува до три REECL одобрени продукта без-
платно за една година. Привързване / публи-
куване на повече от 3 продукта се заплаща 
съгласно таблицата за позиции F4, F5, F6 ...  

безплатно 

позиции F4, F5, F6 ... 

 1 МЕСЕЦ    3 МЕСЕЦА 

1 ПРОДУКТ   5 лв 10 лв 

безплатно 

E4 

http://www.reecl.net


КАТАЛОГ ЗА ЕНЕРГО - ЕФЕКТИВНИ ПРОДУКТИ В СГРАДИ 

ЦЕНИ 

Възможности за Реклама 
Представяне на продукт / позициониране на фирми   www.reecl.net 

H1 

G1 

G3, G4 

G1 G1 G1

 
Текстово 
представяне 
на продукт. 
Броят на 

символите не е ограничен, 
но се препоръчва ясно и 
стегнато описание на ос-
новните характеристики на 
продукта. 

H2 
H3 
H4 
H5 

позиции G1, G2, G3 и G4 
 
G1 - неограничен брой изображения на продукта  
G2 - описание на продукта с неограничен брой символи 
G3 - неограничен брой брошури за продукта 
G4 - неограничен брой видео презентации на продукта 

Доставчик може да публикува продукт, който не съществува в каталога или да се 
привърже към съществуващ такъв (съгласно условията за представяне на фирми 
за позиции F1, F2 ...). Всеки доставчик би могъл да обогатява съдържанието на 
съществуващ продукт и да публикува допълнителни брошури и видео материали 
към него.  
 
Всеки доставчик се извежда под описанието на продукт, който е публикувал или 
към който се е привързал (позиции H1, H2 ...), като позиционирането му в групата 
от доставчици се извършва на случаен принцип. При желание да се гарантира из-
веждане в по-горна позиция се прилага следната тарифа: 

безплатно 

позиция H5 или по-горна 
 
Гарантирано извеждане на доставчик, 
под всички, предлагани от него про-
дукти в една от челните 5 позиции. 
 
 

по договаряне  
 

в зависимост от об-
щия брой предлагани  
продукти (F позиции)  

1 МЕСЕЦ     
3 МЕСЕЦА    

http://www.reecl.net


позиции K1, К2 и К3 
 
Публикуване на една рекламна статия K1 и из-
веждане на доставчика К2, публикувал статията.   
Гарантирано извеждане на челна позиция К3 за 
период от една седмица след публикация 

КАТАЛОГ ЗА ЕНЕРГО - ЕФЕКТИВНИ ПРОДУКТИ В СГРАДИ 

ЦЕНА 

Възможности за Реклама 
Рекламни статии  www.reecl.net 

K2 

K1 
K3 

50 лв 

http://www.reecl.net

