
 
 

 
 
 
„Фрог Нюз”, новините на жабата или лечение на обществото чрез 
нестандартна журналистика 
 
„Фрог Нюз” www.frognews.bg означава „Новините на жабата”. Защо на жабата? В 
Източната митология жабата олицетворява богатство и мъдрост. Тя е животното, 
което събира влюбените. Древните египтяни я сравнявали по тайнственост и 
мъдрост със свещената змия. Преди повече от 5000 години в нефритената империя 
Китай ювелири са изработвали жабки от скъпоценни и полускъпоценни камъни, 
като талисмани за императорския двор. В Елада пък легендите предупреждават, че 
който погледне Горгона, се превръща в камък, като често замествали Горгона с 
образа на жаба. В приказки на различни народи именно жабата е тази, която се 
превръща в принц или принцеса. Нужна е само една искрена целувка... 
 
Вие избирате. 
 
Екипът на „Фрог Нюз” се стреми да поднася научената информация оригинално, 
да събужда, а не да слага читателите да си лягат. Нестандартните текстове са 
нашата цел. Не заобикаляме скандалите, а ги търсим, ако се крият ги провокираме 
да излязат на светло. 
 
Един от девизите на рицарите тамплиери е „С храброст през кръстопътя”. С него са 
влизали в бой. Бетовен пък е автор на леко странното словосъчетание „Трябва ли? 
Трябва!” 
 
Нашата религия е читателят. Заедно да пишем новините, заедно да ги коментираме, 
заедно да бъдем на юг, на север, край морето или в Родопите, заедно да сме на 
купоните и на барикадата. 
 
„Фрог Нюз” е свеж полъх в информационния поток. 
 
Нека бъдем заедно по пътя към съвършенството – този тъй труден, дълъг и славен 
път. 
 
 
Frognews.bg е електронно издание за политика, бизнес, образование, туризъм, 
култура,спорт и всичко онова, от което се вълнува обществото. Публикува новини, 
коментари, анализи, фоторепортажи, интервюта, мнения и др., като се старае да 
предлага различни гледни точки за събитията, случващи се в България и по света. 
  
 



Сайтът е в интернет от 15 февруари 2007 година. Предлагаме на читателите 
информация от наши източници, която често е скандална и провокативна. 
Предимство имат задълбочените анализи и коментари на събитията. 
  
Авторите ни са утвърдени и известни специалисти в своята област. Форматът на 
читателската ни аудитория е разнороден. Възрастовата граница е с широк 
диапазон: 17% са на 18 до 22 години, 30% са от 23 до 40 години, 35% са от 41 до 55 
години и 18% са от 56 години нагоре. Данните са получени от анкети на изданието, 
както и от проучване на агенция „Прайм тайм”, поръчано от „Фрог нюз” EООД 
през м. Ноември 2015 г.  
  
Наши рекламодатели са „Първа Инвестиционна Банка”, Банка ДСК, 
Райфайзенбанк, Централна Кооперативна Банка, Уникредит Булбанк „Слънчев 
бряг” АД, германският туроператор ТУИ, хотелски комплекс „Хелена ризорт” в 
Слънчев бряг, Български олимпийски комитет и др., ЧЕЗ, Застрахователно 
дружество Булинс, политически партии, ГЕРБ, БСП, ВМРО, ОДС и др. Сключени 
договири с еввро депутати. Изпълнявали сме ПР кампании на клиенти при 
конфиденциални условия. 
  
През м. февруари 2011г. „Фрог нюз” стартира два нови продукта, 
Motor.frognews.bg и Zdrave.frognews.bg., които могат да бъдат Ваш лоялен 
партньор във всяко рекламно, ПР или медийно начинание. Формите на 
сътрудничество са известните класически и нестандартни. Гарантираме на 
клиентите си пълна конфиденциалност. 
  
Достатъчно е да споменем, че сме цитирани от издания като австрийския в. „Ди 
прессе”, световната агенция "Ройтерс", както и "ББС" са цитирали наши материали.  
 
Рицарите тамплиери са имали девиз: „С меч през кръстопътя!” Към известността и 
престижа – с разум и нестандартност е днешното послание. Да го постигнем 
заедно. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Тарифа за реклама във frognews.bg валидна от 01.09.2016 
  
Всички страници Header размер 720 x 90  
Гарантиран брой импресии дневно 140 000 - 190 000  
Цена за 1000 импресии 8 лв.  
  
Банер под хедъра в дясно размер 300 x 250  
Гарантиран брой импресии дневно 140 000 - 190 000 
Цена за 1000 импресии 9 лв.  
 
Банер под хедъра в дясно размер 300 x 600  
Гарантиран брой импресии дневно 140 000 - 190 000 
Цена за 1000 импресии 11 лв.  
 
Банер мегаборд  960×100 px  
Гарантиран брой импресии дневно 140 000 - 190 000 
Цена за 1000 импресии 12 лв.  
 
Банер мегаборд  960×200 px  
Гарантиран брой импресии дневно 140 000 - 190 000 
Цена за 1000 импресии 12 лв.  
 
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ: 
Формат: SWF, GIF, JPG, PNG, HTML. 
Допустима тежест: 80 KB. 
 
Друг тип банери 
 
Floating banner  
Гарантиран брой импресии дневно 140 000 - 190 000 
Цена за 1000 импресии  25 лв.  
 
Video Strip banner  
Гарантиран брой импресии дневно 140 000 - 190 000 
Цена за 1000 импресии 16 лв.  
 
Expandable banner 30 
Гарантиран брой импресии дневно 140 000 - 190 000 
Цена за 1000 импресии 24 лв.  
 
 
Transition page/Full Screen Overlay 35 
Гарантиран брой импресии дневно 140 000 - 190 000 
Цена за 1000 импресии 27 лв.  
 



Peel Away banner   
Гарантиран брой импресии дневно 140 000 - 190 000 
Цена за 1000 импресии 20 лв.  
   
Banner Footer 960×100 px 
Гарантиран брой импресии дневно 140 000 - 190 000 
Цена за 1000 импресии 20 лв.  
 
 
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ: 
Формат: SWF, GIF, JPG, PNG, HTML. 
Допустима тежест: 80 KB. 
 
Рекламен репортаж: Над 2000 символа: 600 лв. До 2000 символа: 450 лв. 
  
Рекламни анализи и коментари: До 5 000 символа: 600 лв. Над 5 000 символа: 
850 лв. 
  
Рекламно интервю: До 7 000 символа: 550 лв. Над 7 000 символа: 750 лв. 
  
Информация в топ новина: 1000 лв. 
   
Публикуване на видео презентация: 360 лв./ден Публикуване на анкета: До 5 
въпроса – 1500 лв./седмица 
  
 
 
Всички цени са без ДДС 
  
Утежнения: 
  
Политическа реклама: +30% 


