
Профил на аудиторията 
FRANCHISING.BG е единствената медия в България, специализирана в отразяването на събитията и представянето 
на участниците на българския франчайзинг пазар. Медията е задължителен източник на информация за всички 
потенциални франчайзополучатели и предоставя най-таргетирания достъп до тях. Посетителите взимат решение 
за закупуването на франчайз на базата на публикуваните съвети за започване на самостоятелен бизнес и на 
пълния Каталог на франчайзите в България, поддържан онлайн. През последните 3 месеца FRANCHISING.BG има 
49 932 уникални посещения и 877 индивидуални запитвания от желаещи да закупят франчайз от цялата страна – 
предприемачи с опит и такива, които за първи път се впускат в бизнеса. FRANCHISING.BG привлича постоянно нова 
аудитория, като 55% от посещенията на сайта са от нови потенциални франчайзополучатели. 
 

Предприемачите, които избират 
новия си бизнес с помощта на 
FRANCHISING.BG са хора от цяла 
България, включително и от по-
малки населени места. Най-голям дял 
имат запитванията от София - 46%, 
Варна - 10%, Пловдив – 9% и Бургас – 
4.5%. Останалите 30.5% са 
разпределени в цялата страна, в 
градове с население под 200 000 
души. 
 

FRANCHISING.BG привлича интереса на 
хора с различни инвестиционни 
възможности. Анкета проведена сред 
2887 посетители на FRANCHISING.BG 
сочи, че 10.6% от тях биха инвестирали 
в новия си бизнес над 50 000 лв. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОДАВАЙТЕ ПОВЕЧЕ ФРАНЧАЙЗИ 
с брокерство и реклама в българската франчайзинг медия 

Анкета: Колко бихте инвестирали  
в новия си бизнес? 

КУПИ, ПРОДАЙ, СЪЗДАЙ ФРАНЧАЙЗ 



РЕКЛАМА 

Популяризирайте вашия франчайз чрез банери, рекламни публикации, интервюта, новини, видео и снимков 
материал в медията за нов бизнес Franchising.bg. 

Реклама в Топ франчайз от първа до трета позиция  

 За първа позиция – 750 лв. на месец при гарантирана 
минимална ротация 50%  

 За втора позиция – 495 лв. на месец при гарантирана 
минимална ротация 33% 

 За трета позиция – 300 лв. на месец при гарантирана 
минимална ротация 20% 

Реклама в Топ франчайз от четвърта до десета позиция  

 От четвърта до десета позиция – 150 лв. на месец при 
гарантирана минимална ротация от 10% 

Челен банер – 728х90 

 900 лв. на месец при гарантирана минимална ротация 33% 
Ротационен банер – 448х250   

 900 лв. на месец при гарантирана минимална ротация 25% 
Страничен банер – 300х100 

 350 лв. на месец – статичен 
Страничен банер – 300х250  

 350 лв. на месец – статичен 
 

Бонуси 
Допълнително присъствие 

 При реклама с Челен банер – 728х90, Ротационен банер – 448х250, Страничен банер – 300х100 или 
Страничен банер – 300х250 рекламодателите получават следните бонуси: 

 При заплащане на реклама за 3 месеца  – допълнителна реклама 1 месец 

 При заплащане на реклама за 6 месеца  – допълнителна реклама 3 месеца 

 При заплащане на реклама за 12 месеца  – допълнителна реклама 8 месеца 
 
При заплащане на реклама за 12 месеца 

Всеки рекламодател през едногодишния период на рекламната кампания ще получи: 

 Публикуване на данни за директен контакт – телефон, мейл, сайт на франчайза. 

 Публикуване на две интервюта (или статии) с управителя на фирмата франчайзодател, с франчайз 
мениджъра или друг ключов служител. 

 Текущо публикуване на новини и събития около франчайзодателя – общо 10 публикации през годината. 
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За рекламодатели в Топ франчайз 

 Рекламодателят получава всички запитвания отправени към FRANCHISING.BG за закупуване на неговия 
франчайз.  

 При реклама в първите три позиции на Топ франчайз, рекламодателят получава позициониране на първа 
страница в Каталога на франчайзите в България и присъствие в продължение на 2 седмици в рубриката 
Франчайз на седмицата. При реклама от четвърта до десета позиция рекламодателят получава 
позициониране на втора или трета страница в Каталога на франчайзите в България и присъствие в 
продължение на 1 седмици в рубриката Франчайз на седмицата. 

 Рекламодателят получава възможността в представянето му да бъдат публикувани снимки, графични 
изображения и видео материали за франчайза, които да повлияят на решението на кандидатите. 

 

Условия 

 Минималният срок за реклама за позиции от 1 до 3 на Топ франчайз е 6 месеца и сумата се предплаща. 

 Минималният срок за реклама за позиции от 4 до 10 на Топ франчайз е 1 година и сумата се предплаща. 

 Публикациите се изготвят и предоставят от рекламодателя и FRANCHISING.BG има право да ги 
редактира. 

 Всички цени са без ДДС и данъкът са начислява.  
 

 

 
 „Франчайз системата на Инсекта България е създадена и рекламирана с помощта на 
нашите партньори от Franchising.bg. За две години привлякохме 15 франчайзополучатели в 
големите градове и се превърнахме в най-голямата ДДД компания в България“ 
      Антон Андонов, управител Инсекта България, 
      франчайз представители в 15 града 
 
 
„Крайният резултат от съвместната ни работа с Franchising.bg надмина моите очаквания! 
Помощта им е задължителна за всеки, който иска да развива франчайз бизнес.“ 
      Калоян Ганев, собственик на AutoBOX, 
      верига от 25 автосервиза в България 

 
 
„Работим с Franchising.bg от самото начало на нашата дейност в България. Техният екип ни 
помогна много за успешния старт на международните брандове, които представляваме.“ 
      Деница Божинова, оперативен мениджър към  
      мастър франчайза на FitCurves и No+Vello  
                                                                     с общо 22 франчайз обекта в България 
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БРОКЕРСТВО 
Franchising.bg е българският франчайзинг брокер. Компанията помага на много от франчайзодателите в 

България да привлекат най-подходящите партньори за своя франчайз.   

 

Като сключите договор за брокерство, ние ще насочваме към 

вас  кандидати, направили запитване чрез медията за нов 

бизнес www.franchising.bg или обърнали се директно към 

нас. Заедно с това вие ще получавате и профили на 

кандидатите за вашия франчайз, подготвени на базата на 

попълнените от тях въпросници.  

 

Франчайзодателите, които използват тази услуга получават 

всички запитвания за закупуване както на своя, така и на 

всички останали франчайзи, които не използват услугата 

брокерство. Запитванията към франчайзодатели, използващи 

посредническите услуги на Franchising.bg, се изпращат само 

на тях и не са достъпни за други франчайзодатели. 

 

Като ползвате нашите брокерски услуги, вие получавате възможността в представянето ви да бъдат 

публикувани снимки, графични изображения и видео материали за франчайза, които ще повлияят на 

решението на кандидатите. 

 

При сключване на договор за франчайзинг между вас и кандидат, привлечен за вас от Franchising.bg, ние 

получаваме 30% от първоначалната такса на франчайза, но не по-малко от 3000 лв. без ДДС. 

 

Условия 

 Минималният срок за брокерски договор е една година. 

 Комисионно възнаграждение се дължи след подписване на договор между франчайзодателя и 

франчайз партньор, само когато франчайзополучателят е привлечен чрез Franchising.bg.  
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http://www.franchising.bg/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакти за реклама  и брокерство 
За повече информация се свържете с нас на 
тел. 0884 597 517 
e-mail: contact@franchising.bg  

mailto:contact@franchising.bg

