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Всичко, което правим, е вдъхновено от стремежа ни 

да увеличаваме успеха Ви, като работим търпеливо, 

отдадено и отговорно с Вас и подобряваме 

непрекъснато ефективността на рекламната Ви 

комуникация. 

Ние сме тук за да диагностицираме Вашите рекламни 

нужди, да предложим стратегия за развитие на 

Вашата реклама, да се борим за Вашите бизнес 

интереси. 

НашатаНашата  

мисиямисия  



Big Picture Advertising предлага пълно рекламно 

обслужване на своите клиенти: 

@ анализ на рекламните цели и целеви 

аудитории 

@ планиране и провеждане на рекламни 

кампании 

@ управление на рекламни бюджети  

@ оценяване ефективността на рекламните 

послания и кампании 

 

Ние непрекъснато имплементираме в работата си: 

@ нови рекламни тенденции 

@ съвременни рекламни решения 

@ актуални модели и инструменти 

 

КомпаниятаКомпанията  



Big Picture Advertising предлага пълен набор от 

комплексни рекламни услуги : 

@ Стратегически анализ и планиране на рекламни 

кампании 

@ Медия планиране и купуване (ТВ, радио, 

интернет,преса, външна реклама, др.) 

@ Дизайн и изработка на рекламни материали 

@ Криейтив и производство на ТВ и радио клипове 

и др. 

@ Оценка на ефективността на рекламните 

послания и кампании. 

@ Интернет рекламни услуги и решения 

 

 

 

Нашите Нашите 

услугиуслуги  



Стратегията за провеждане на 

ракламната кампания – основен 

задължителен фактор за нейният 

успех! 

Стратегическото планиране дава отговор 

на въпросите На кого? Какво? Къде? 

Защо? Кога и Как? да кажем, за да 

постигнем поставената пред нас цел. 

Ние ще извършим за Вас и 

предварителната оценка на необходимия 

бюджет за провеждане на кампанията, 

както и на начина за последваща оценка 

на нейната ефективност. 

Стратегическо Стратегическо 

планиранепланиране  



Ние ще Ви посъветваме: 

@ Как да рекламирате своите продукти и 

услуги?  

@ В кои медийни канали- телевизия, радио, 

печат, интернет?  

@ В кои периоди, сезони, часови пояси? 

@ В каква периодика?  

@ За какъв бюджет?  

@ Как да го разпределите максимално 

ефективно? 

@ Какви резултати да очаквате в замяна на 

тази рекламна инвестиция? 

Медия Медия 

планиранепланиране  



Ние в Big Picture Advertising виждаме  

“цялата картина” и правим всичко възможно 

вашият бранд, продукт или услуга да 

изпъкне на общия фон! 

Създаваме за Вас: 

@ Цялостни творчески концепции 

@ Рекламни послания и текстове 

@ Визуални концепции (дизайн) 

@ Разнообразни рекламни носители – 

печатни материали, сувенири, ТВ и 

радио клипове, банери и др. 

Криейтив Криейтив 

решениярешения  



Интернет Интернет 

рекламареклама  

Big Picture Advertising извършва: 

@ консултиране и разработване на 

стратегия за интернет кампании 

@ медиа планиране и купуване 

@ изграждане на уеб съдържание - дизайн 

и copyright на сайтове, банери, игри, 

анкети и др. 

@ интернет маркетинг (On page & off page 

SEO, directory submit, link strategy) 

@ реклама и присъствие в социални 

мрежи (Facebook, Twitter, Linkedin, etc.) 

@ Viral, E-mail, Affiliate маркетинг 

@ анализ на ROI и резултати 

@ локализация на уеб съдържание на 

други езици 

 



Нашите Нашите 

клиентиклиенти  

Наши клиенти са водещи компании като: 



Защо ние?Защо ние?  

@ Защото сме готини! 

@ Защото обичаме работата си и сме 

компетентни 

@ Защото знаем как да добавяме 

стойност към бизнеса на нашите 

клиенти! 



КонтактиКонтакти  

Адрес:       София 1612 

       ул. Хайдушка поляна №6 

Тел:           02 2 9552401 

Мобилен:  0885 69 07 37 

Факс:         02 9552041  

E-mail:       sales@bigpictureadvertising.bg 

mailto:sales@bigpictureadvertising.bg


БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТОБЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО!!  


