
SPA.BG
СПА хотели и центрове в България



Какво е SPA.BG

       SPA.bg е медия, предоставяща подробна информация за всички 
СПА хотели, центрове, продукти и услуги на територията на България. 

       SPA.bg е пътеводител на всички туристи у нас, показвайки не само 
хотелите, но и давайки оценка на тяхната база, разположението, 
отношението на персонала към клиентите и най-важното – качеството!

       Аудиторията на SPA.bg е предимно от хора, които търсят своята СПА 
почивка, продукт или услуга, така че ако предлагате такива, тук е 
мястото, на което можете да достигнете точно до търсените от вас 
клиенти.

       В SPA.bg можете да промотирате Вашия СПА хотел или СПА център, 
Вашите СПА услуги или продукти, както и събития, свързани със СПА. 

http://www.spa.bg/hotels/
http://www.spa.bg/


Читателите на SPA.BG
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Защо да рекламирате в SPA.BG

• Предвид аудиторията ни, чрез нас ще достигнете точно до търсената от Вас група потенциални 
клиенти от цяла България;

• За развитие на уеб сайта и привличане на нови читатели разчитаме както на доброто ни 
позициониране в Google, така и на ежедневна платена реклама;

• Съотношението цена-ефективност е решаващо при избора на онлайн платформа за реклама, а при 
нас резултатите са впечатляващи;

• Ежедневно обновяваме съдържанието и непрестанно подобряваме функционалностите в уеб сайта, 
за да можем да предложим възможно най-добрата подобна услуга на пазара;

• Благодарение на адаптивния дизайн на уеб сайта, оразмеряващ се в зависимост от големината на 
екрана, на който се показва, Вашето послание ще достига до хората с мобилни устройства и 
таблети,повечето от които са платежоспособни;

• Съдържанието, което публикуваме в уеб сайта се споделя и рекламира в Социалните мрежи, 
благодарение на което ще достигнете до хиляди допълнителни потенциални клиенти;



Покритие на SPA.BG

       Spa.bg се следи както от потребителите в 
България, така и от българите, живеещи по света.



SPA.BG е за търсещите СПА хотели и СПА центрове в България



Възможности за реклама в SPA.BG

• Рекламно участие – Профил Плюс или Профил Про

• Платена статия в блога

• Банерна реклама

• Брандиране на вътрешни страници

• Пакет All Inclusive 



За контакти с екипа на SPA.BG

    Заявете желание за участие в SPA.BG на телефон 
+ 359 878 572 530 
или ни пишете на 
reklama@spa.bg 

и наш представител ще се свърже с Вас 
в рамките на един работен ден.
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