
Како и каде сакате да се рекламирате?

Пазар3 во цела Македонија

Пазар3 претставува уникатна 
комбинација од голем број на разновидни 
таргет групи. Уживајте во нашата богата 
содржина за да направите возбудливи и 
интерактивни рекламни формати.

Пазар3 на локално ниво

Промовирајте го Вашиот бизнис 
ефективно на локално ниво. Пазар3 нуди 
различни можности на рекламирање, што 
опфаќа и клучни зборови за прегледност 
на Вашите банери.

Пазар3 на Вашиот мобилен уред

Се зголемува бројот на корисници кои 
Пазар3 го користат преку мобилен уред. 
Откријте уникатни можности за 
рекламирање достапни на мобилни 
платаформи.

Рекламирајте ја Вашата 
компанија на Pazar3.mk
Пазар3 има 1.2 милиони постители месечно, кои можат да 
станат Ваши потенцијални купувачи. Единственото прашање е 
како да стигнете до нив?

Без разлика дали сте млад претприемач кој сака да отвори  продавница 
на Пазар3.мк, работите како маркетинг менаџер во постоечка компанија 
или сте агент за недвижности кој сака да стигне до повеќе 
заинтересирани клиенти, Пазар3 е тука за Вас.

Над 1 
милион 

посетители! 

Пазароm на Македониja
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Почетна страница
Двојната панорама на главната страница претставува одлична 
рекламна позиција и најдобар начин за препознатливост на 
Вашиот бренд.

   Обем

45,000 уникатни посетители и 251,000 прикажувања / дневно

      Таргет група / возраст

Придобијте корисници од 25-54 годишна возраст кои се 
спремни да тргуваат.

   Пол

75% машки и 25% женски

Двојна панорама (980х240px)Панорама (980х120px)

ЦЕНА (МКД)
Фиксна цена: 24.000 мкд / 
месечно (Ротирате со други две 
компании, 80.000 прикажувања / 
дневно)

12 CPM
Фиксна цена: 15.000 мкд / 
месечно (ротирате со други две 
компании, 80.000 прикажувања / 
дневно)

ЦЕНА (МКД) 6 CPM

Пазар3 во цела Македонија
Пазар3 нуди можност за рекламирање на ниво на држава со 
различни рекламни формати. Ние ја сакаме креативноста и нашата 
цел е да се поттикне онлајн рекламирањето. Искористете ги 
предностите на нашата богата содржина за да направите 
возбудливи и интерактивни формати за рекламирање.

Наши формати
Почетна страна 
Leaderboard
Половина Страна
Medium Rectangle

ROS - Run of site
Post-it
Take-over
Skinsolution
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Leaderboard 
Pazar3 Leaderboard претставува ефективен рекламен формат, 
што ги содржи сите категории и локации.

   Обем

Уникатните посетители и прикажувањата варираат во Уникатните посетители и прикажувањата варираат во 
зависност од категоријата. Вкупно на страница има 850,000 
прикажувања / дневно.

   Таргет група

Придобијте корисници од 25-54 годишна возраст кои се 
спремни да тргуваат. Таргет групата варира во зависност од 
видот на рекламата.

      Пол

Во зависност од категоријата и клучниот збор.

Leaderboard (728х90px)

Фиксна цена: 32,000 мкд / 
месечно (Ротирате со други две 
компании, 280.000 прикажувања 
/ дневно)

ЦЕНА (МКД) 5 CPM

Пазар3 во цела Македонија
Пазар3 нуди можност за рекламирање на ниво на држава со 
различни рекламни формати. Ние ја сакаме креативноста и нашата 
цел е да се поттикне онлајн рекламирањето. Искористете ги 
предностите на нашата богата содржина за да направите 
возбудливи и интерактивни формати за рекламирање.

Наши формати
Почетна страна 
Leaderboard
Половина Страна
Medium Rectangle

ROS - Run of site
Post-it
Take-over
Skinsolution
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Половина Страна  (Skyscraper)
Skyscraper опфаќа разновнидни формати лоцирани на десната 
страна од Пазар3, веднаш до листата со огласи и можат да се 
прилагодат за различни категории и различни локации. 
Рекламата се прикажува цело време, додека корисникот се 
движи горе-долу на листата со огласи.

      Обем

Рекламата постигнува 150 000 уникатни посети неделно и 600 
000 прикажувања дневно.

   Таргет група

Корисниците се на возраст од 25-54 год. кои активно 
пребаруваат нови производи. Тие се сериозни купувачи и 
искусни во Интернет тргувањето.

      Пол

75 % машки и 25% женски

Half-page ( 300 x 600px )

Фиксна цена: 54,000 мкд / 
месечно (Ротирате со други две 
компании, 200.000 прикажувања 
/ дневно)

ЦЕНА (МКД) 9 CPM

Skyscraper ( 160 x 600px )

Фиксна цена: 40,000 мкд / 
месечно (Ротирате со други две 
компании, 200.000 прикажувања 
/ дневно)

ЦЕНА (МКД) 7 CPM

Пазар3 во цела Македонија
Пазар3 нуди можност за рекламирање на ниво на држава со 
различни рекламни формати. Ние ја сакаме креативноста и нашата 
цел е да се поттикне онлајн рекламирањето. Искористете ги 
предностите на нашата богата содржина за да направите 
возбудливи и интерактивни формати за рекламирање.

Наши формати
Почетна страна 
Leaderboard
Половина Страна
Medium Rectangle

ROS - Run of site
Post-it
Take-over
Skinsolution
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Medium Rectangle
Овој формат се прикажува во самиот огласот. Лоциран е на десната страна 
овозможувајќи одлична видливост на брендот и изложување. Може да се 
прилагоди на различни категории и различни локации. 

   Обем

Бројот на уникатни посетители и прикажувања варира, во зависнот од Бројот на уникатни посетители и прикажувања варира, во зависнот од 
категоријата. Овој формат нуди 220 000 прикажувања / дневно.

   Таргет група

Придобијте корисници од 25-54 годишна возраст кои се спремни да тргуваат. 

   Пол

75 % машки и 25% женски

Medium Rectangle ( 300 x 250 )

Фиксна цена: 13.000 мкд / 
месечно (ротирате со други две 
компании. 73.000 прикажувања / 
дневно)

ЦЕНА (МКД) 6 CPM

Пазар3 во цела Македонија
Пазар3 нуди можност за рекламирање на ниво на држава со 
различни рекламни формати. Ние ја сакаме креативноста и нашата 
цел е да се поттикне онлајн рекламирањето. Искористете ги 
предностите на нашата богата содржина за да направите 
возбудливи и интерактивни формати за рекламирање.

Наши формати
Почетна страна 
Leaderboard
Половина Страна
Medium Rectangle

ROS - Run of site
Post-it
Take-over
Skinsolution
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ROS - Run of site
Рекламирањето со ROS е одлична опција за да сте постојано Рекламирањето со ROS е одлична опција за да сте постојано 
присутни на Пазар3. Со оваа опција стигнувате до целата 
публика на Пазар3, со можност за избор на период на 
рекламирање. Колку сакате да постигнете е Ваш избор. 
Рекламата може да се појави на различни места на 
страницата.

   Обем

Уникатните посетители и изложеноста варираат во зависност Уникатните посетители и изложеноста варираат во зависност 
од категоријата. За повеќе информации обратете се до Вашиот 
претставник за продажба.

   Таргет група

Од љубители на автомобили до мебел!

   Пол

Во зависност од категоријата и клучниот збор.

Leaderboard ( 728 x 90px, 300 x 250 )

Фиксна цена: 30.000мкд / 
месечно (ротирате со други две 
компании. 400.000 прикажувања 
/ дневно)

ЦЕНА (МКД) 3 CPM

Пазар3 во цела Македонија
Пазар3 нуди можност за рекламирање на ниво на држава со 
различни рекламни формати. Ние ја сакаме креативноста и нашата 
цел е да се поттикне онлајн рекламирањето. Искористете ги 
предностите на нашата богата содржина за да направите 
возбудливи и интерактивни формати за рекламирање.

Наши формати
Почетна страна 
Leaderboard
Половина Страна
Medium Rectangle

ROS - Run of site
Post-it
Take-over
Skinsolution
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Post-it
Post-it е едно од прилагодливите решенија за компаниите кои се насочени 
кон интегриран маркетинг. Овој начин на рекламирање е ексклузивно 
решение што го истакнува Вашиот бренд. Со Post-it рекламирањето може да 
се опфатат сите категории и подкатегории, пример: Дом и семејство →  
Мебел инвентар и уредување → Маси и столици.

      Обем

Уникатните посетители и изложеност варира, во зависност од категоријата. 
За повеќе информации обратете се до Вашиот менаџер за продажба.

   Таргет група

Од љубители на автомобили до  мебел.

   Пол

Во зависност од категоријата и клучниот збор.

Post-it ( 200 x 220px, 300 x 250 )

Фиксна цена: 25.000мкд / 
месечно (ротирате со други две 
компании. 280.000 прикажувања 
/ дневно)

ЦЕНА (МКД) 7 CPM

Пазар3 во цела Македонија
Пазар3 нуди можност за рекламирање на ниво на држава со 
различни рекламни формати. Ние ја сакаме креативноста и нашата 
цел е да се поттикне онлајн рекламирањето. Искористете ги 
предностите на нашата богата содржина за да направите 
возбудливи и интерактивни формати за рекламирање.

Наши формати
Почетна страна 
Leaderboard
Половина Страна
Medium Rectangle

ROS - Run of site
Post-it
Take-over
Skinsolution
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Take-over
Take-over е моќен рекламен простор кој Ве прави влиателни! Овoj 
рекламен формат е ексклузивен и може да се користи само неколку пати 
годишно. Take-over се прикажува на почетната страница.

   Обем

45,000 уникатни посетители и 251 000 прикажувања/дневно

      Таргет група

Придобијте корисници од 25-54 годишна возраст кои се спремни да 
тргуваат. 

   Пол

75% машки и 25% женски

Take-over

Фиксна цена: 89.000мкд / 10 
дена (ротирате со други две 
компании. 251.000 прикажувања 
/ дневно)

ЦЕНА (МКД) 40 CPM

Пазар3 во цела Македонија
Пазар3 нуди можност за рекламирање на ниво на држава со 
различни рекламни формати. Ние ја сакаме креативноста и нашата 
цел е да се поттикне онлајн рекламирањето. Искористете ги 
предностите на нашата богата содржина за да направите 
возбудливи и интерактивни формати за рекламирање.

Наши формати
Почетна страна 
Leaderboard
Половина Страна
Medium Rectangle

ROS - Run of site
Post-it
Take-over
Skinsolution
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Skin Solution
Skin Solution е ефикасно прикажување насочено кон вистинската 
публика. Овој рекламен формат, како и Take-over е ексклузивен и може 
да се користи само неколку пати годишно. Skin Solution е достапен во 
главните категории, како на пример за Возила, Дом и Семејство и сл.

   Обем

Уникатните посетители и изложеноста варираат во зависност од Уникатните посетители и изложеноста варираат во зависност од 
категоријата. За повеќе информации обратете се до Вашиот менаџер за 
продажба.

   Таргет група

Од љубители на автомобили до мебел.

   Пол

Во зависност од категоријата и клучниот збор.

Skin Solution

Фиксна цена: 69.000 мкд / 10 
дена (ротирате со други две 
компании. 251.000 прикажувања 
/ дневно)

ЦЕНА (МКД) 30 CPM

Пазар3 во цела Македонија
Пазар3 нуди можност за рекламирање на ниво на држава со 
различни рекламни формати. Ние ја сакаме креативноста и нашата 
цел е да се поттикне онлајн рекламирањето. Искористете ги 
предностите на нашата богата содржина за да направите 
возбудливи и интерактивни формати за рекламирање.

Наши формати
Почетна страна 
Leaderboard
Половина Страна
Medium Rectangle

ROS - Run of site
Post-it
Take-over
Skinsolution
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Потребни материјали
Рекламните материјали доставете ги до marketing@pazar3.mk заедно со следниве информации:

    Линк за поврзување со соодветната реклама

    Податоци за рекламата

    Лице за контакт во случај на прашања во врска со материјалите

Сите рекламни материјали мора да бидат доставени најмалку 3 работни дена пред објавување (најмалку 10 работни дена пред објавувањето Сите рекламни материјали мора да бидат доставени најмалку 3 работни дена пред објавување (најмалку 10 работни дена пред објавувањето 
во посебни формати).

Упатства
 Рекламата не треба да го надминува просторот во тежина или 
димензија.

 Содржината треба да биде во согласнот со Пазар3 правилата и 
несмее да прекршува други постоечки правила.

  За секоја реклама мора да има испраќач, веб адреса, име на 
компанија или лого

 Пазар3 го задржува правото да не прифаќа или откажува 
рекламирања, кои не се во согласност со барањата од Наша 
страна како и барањата на корисниците.

Не е дозволено објавување рекламен материјал кој би можел да 
биде протолкуван како дел од изгледот на Пазар3 или како дел од 
неговата содржина. Кога рекламата има бела позадина, се додава 
рамка на истата.

Кај банерите не смее да има додатоци, како што се  eg dropdowns, Кај банерите не смее да има додатоци, како што се  eg dropdowns, 
менија, полиња за пребарување, иако функционираат и се 
користат. Исто така не е дозволено имитирање на   windows/   mac/  
unix dialog boxes или error messages.

Потребни информации за рекламирање во цела Македонија
Овде можете да ги пронајдете најновите информации во врска со нашите различни формати на реклами. За дополнителни 
информации контактирајте не.

Пазароm на Македониja
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Материјал за емитување се однесува на 
следното

    Звук кој треба да има on/off копче кое ќе биде наместено на off на 
почеток. (при придвижување на маусот да нема звук) 

    Видеото функционира само кога се е во ред со сајтот

    На поизициите со 60kb, за видео форматот можен е stream од 500kb.

        Содржината на видеото не смее да биде вознемирувачка или да има 
треперење

Одобрени 3ти страни на провајдери

    Adform

    Admeta

    Adtech

    Atlas

    Bluestreak

    BurstingPipe

    Commision Partner

    Doubleclick

    Emediate

    Mediaplex

    Tradedoubler

    Adtraction

    TNS-Sifo

Flash податоци
Сите флеш реклами мора да бидат доставени со дополнителнa 
информациja (max 60 kb) во  GIF, JPEG или PNG формат. Тоа е потребно 
за да има 100% јасност при прегледување од корисниците, кои немаат 
инсталирано  Flash plugin или имаат постари верзии на пребарувач.

Пазар3 користи т.н. clickthrough clickTAG, за следење на акција (АЅ2):

on (release) {on (release) {

getURL(clickTAG,"_blank");

}

Потребни информации за рекламирање во цела Македонија
Овде можете да ги пронајдете најновите информации во врска со нашите различни формати на реклами. За дополнителни 
информации контактирајте не.
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Почетна страна
Panorama/Double panorama се 
прикажува на горниот дел на 
почетната страна од Пазар3

Големина         980x240 px 
        980x120 px
Тежина  Тежина         60kb 
Формат       swf, gif, jpeg, png 

Leaderboard
Овој формат може да се 
прикажува над листата со огласи 
во соодветната категорија или 
конкретна локација или ROS.

Големина         728x90 px 
ТежинаТежина         60kb 
Формат       swf, gif, jpeg, png 

Половина Страна
Овој формат се прикажува на 
десната страна од Пазар3, веднаш 
до листата со огласи.

Големина       300x600 px
        160x600 px
ТежинаТежина     60kb 
Формат        swf, gif, jpeg, png 

Стандарден формат
Користејќи го Пазар3 стандардниот формат, Вашата компанија се рангира на локално ниво и на ниво на држава, добивајќи ја 
посакуваната таргет група и потенцијални купувачи своевремено со текот на рекламирањето.
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Medium Rectangle
Овој формат се прикажува во самиот 
огласот.

Големина         300x250 px 
Тежина         60kb 
Формат       swf, gif, jpeg, png 

Стандарден формат
Користејќи го Пазар3 стандардниот формат, Вашата компанија се рангира на локално ниво и на ниво на држава, добивајќи ја 
посакуваната таргет група и потенцијални купувачи своевремено со текот на рекламирањето.
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Takeover – почетна страна  
Форматот мора да биде одобрен од страна на Пазар3. По потреба, со 
задоволство би помогнале со креативен и технички дизајн!

Местоположба        Почетна страна
Вид на рекламирање    Интеграција
Содржина            Слика
Анимирана позадинаАнимирана позадина     Не
Анимиран банер       Да
Формат            Банер: swf, gif, jpeg, png
              Позадина : Структурата на Takeover банерот доаѓа   
              со постојан запишан аспект како што се PSD, Al,     
              PDF или  PNG формат со одделни слоеви за      
              различни дизајни.
ГолеминаГолемина              Банер: 980x240px
                 Позадина: Структурата на Takeover банерот ќе биде                   Позадина: Структурата на Takeover банерот ќе биде  
              проследена со најмалку 2000px и ширина и 800px   
              до 2000px височина во стандардна резолуција 72   
              пиксели за инч и размери од 1 : 1. Фотографиите    
              добро е да имаат поголема резолуција.         
              Друго/Препорака од Пазар3 дека најдобро видлива  
              реклама е банер со 1280x800px.          
Траење на кампањаТраење на кампања   1 до 15 денови

Посебен формат
Во Пазар3 се работи на креативен начин, со цел унапредување на онлајн рекламирањето. Напредувајте користејќи ја нашата 
богата содржина на дизајн за возбудливо и интерактивно рекламирање, која ја сакаат корисниците.

Пазароm на Македониja
РЕКЛАМИРАЊЕ



Skin Solution - според категорија
Форматот мора да биде одобрен од страна на Пазар3. По потреба, со 
задоволство би помогнале со креативен и технички дизајн!

Местоположба         Категории
Вид на рекламирање    Интеграција
Содржина            Слика
Анимирана позадинаАнимирана позадина     Не
Анимиран банер       Да
Формат             Структурата е неменлива во следните формати    
              PSD, Al или PDF формат со одделни слоеви за     
              различни структури.
ГолеминаГолемина         Структурата на банерот ќе биде проследена со     
              најмалку 2000px и ширина и 800px до  2000px     
              височина во стандардна резолуција 72 пиксели за   
              инч и размери од 1 : 1. Фотографиите добро е да    
              имаат поголема резолуција.Препорака од Пазар3   
              дека најдобро видлива реклама е банер со       
              1280x800px.
ДругоДруго            Рабовите на сликите треба да бидат со посветла    
              нијанса.

Посебен формат
Во Пазар3 се работи на креативен начин, со цел унапредување на онлајн рекламирањето. Напредувајте користејќи ја нашата 
богата содржина на дизајн за возбудливо и интерактивно рекламирање, која ја сакаат корисниците.

Пазароm на Македониja
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Post-it во подкатегории
Форматот треба да биде согледан како дел од рекламирањето и според тоа 
не смее да изгледа како „ нормален банер “. Бојата, сликовитоста, фонтот и 
слично треба да бидат во хармонија со изгледот на сајтот и неговата 
функција, и банерот ќе биде на јазик кој е веќе постоечки во рекламирањето. 
Светлечките ефекти не се дозволени.

Содржината е предвидено да биде статично и едноставно динамично Содржината е предвидено да биде статично и едноставно динамично 
решение со текст, со цел да биде интересно за посетителите. Поголемиот 
дел од приказот треба да му понуди на посетителот атрактивна содржина од 
продуктот кој се нуди и тоа ќе биде релевантно со подкатегоријата која се 
гледа подолу.

Форматот мора да биде одобрен од страна на Пазар3. По потреба, со 
задоволство би помогнале со креативен и технички дизајн!

МестоположбаМестоположба           Десно на сајтот
Вид на рекламирање      Едноставно интегрирање
Анимација             Да
Формат               HTML
Големина           200x230 px

Посебен формат
Во Пазар3 се работи на креативен начин, со цел унапредување на онлајн рекламирањето. Напредувајте користејќи ја нашата 
богата содржина на дизајн за возбудливо и интерактивно рекламирање, која ја сакаат корисниците.

Пазароm на Македониja
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Посебни формати за деловни 
соработници  
Deeper integration on Pazar3

Форматот треба да биде согледан како интегрален дел од рекламирањето и Форматот треба да биде согледан како интегрален дел од рекламирањето и 
според тоа не смее да изгледа како „ нормален банер“. Бојата, сликовитоста, 
фонтот и слично треба да бидат во хармонија со изгледот на сајтот и неговата 
функција, и банерот ќе биде на јазик кој е веќе постоечки во рекламирањето. 
Светлечките ефекти не се дозволени.

Содржината е предвидено да биде статично и едноставно динамично решение со Содржината е предвидено да биде статично и едноставно динамично решение со 
текст, со цел да биде интересно за посетителите. Поголемиот дел од приказот 
треба да му понуди на посетителот атрактивна содржина од продуктот кој се нуди 
и тоа ќе биде релевантно со подкатегоријата која се гледа подолу.

Форматот мора да биде одобрен од страна на Пазар3. По потреба, со задоволство 
би помогнале со креативен и технички дизајн!

Местоположба           Десно на сајтот 
Вид на рекламирањеВид на рекламирање     Интегрирање
Анимација              Не
Формат               HTML
Големина            200x230 px

Посебен формат
Во Пазар3 се работи на креативен начин, со цел унапредување на онлајн рекламирањето. Напредувајте користејќи ја нашата 
богата содржина на дизајн за возбудливо и интерактивно рекламирање, која ја сакаат корисниците.

Пазароm на Македониja
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ЦЕНА (МКД) 12 CPM

Рекламирање на локално ниво со 
клучен збор
Рекламирање на локално ниво со клучен збор е уникатен формат на Рекламирање на локално ниво со клучен збор е уникатен формат на 
рекламирање кој се содржи во Пазар3. Ова е можност за напредно 
рекламирање со клучен збор. Вашиот банер – реклама ќе се појавува секогаш 
кога корисниците ќе пребаруваат со клучен збор, што овозможува моќна 
реклама и можност за купопродажба. Секако, рекламата е поврзана со линк 
директно до Вашиот сајт или Вашата продавница на Пазар3.

   Таргет група 

Од љубители на автомобили до мебел!Од љубители на автомобили до мебел!

   Пол

Во зависност од категоријата и клучниот збор.

   Контакт

Ве молиме, контактирајте не доколку имате прашања.

Локално ниво со клучен збор (533х108px)

Пазар3 на локално ниво
Пазар3 Ви нуди рекламирање на локално ниво и има неколку 
видови на рекламирање. Збогатете го Вашето знаење преку банер 
кампањите. На ниво на држава/град и категорија и пребарувајте по 
клучен збор во врска со бараните производи. За дополнителни 
информации контактирајте не!

Наши формати
Рекламирање на локално ниво со клучен збор
Рекламирање на локално ниво според категорија
Панорамско локално рекламирање
Локално рекламирање преку мобилен уред

Пазароm на Македониja
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Рекламирање на локално 
ниво според категорија
Рекламирање на локално ниво со клучен збор е уникатен 
формат на рекламирање кој се содржи во Пазар3. Прилика да 
се истакнете во Пазар3 категориите.

   Таргет група

Од љубители на автомобили до мебел!

      Пол

Во зависност од категоријата и клучниот збор.

   Контакт

Ве молиме, контактирајте не доколку имате прашања.

Локално ниво според категорија (533x108px)

ЦЕНА (МКД) 10 CPM

Пазар3 на локално ниво
Пазар3 Ви нуди рекламирање на локално ниво и има неколку 
видови на рекламирање. Збогатете го Вашето знаење преку банер 
кампањите. На ниво на држава/град и категорија и пребарувајте по 
клучен збор во врска со бараните производи. За дополнителни 
информации контактирајте не!

Наши формати
Рекламирање на локално ниво со клучен збор
Рекламирање на локално ниво според категорија
Панорамско локално рекламирање
Локално рекламирање преку мобилен уред

Пазароm на Македониja
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ЦЕНА (МКД) 6 CPM

Панорамско локално рекламирање 
Со панорамското рекламирање се достигнува поголем број на посетеност, 
прегледаност. На пример, купувајте во град Скопје преку категоријата Дом и  
семејство.

   Обем

Посетеноста варира во зависност од категоријата и клучниот збор,  како и Посетеноста варира во зависност од категоријата и клучниот збор,  како и 
цената. За повеќе информации, контактирајте го продавачот.

   Таргет група

Од љубители на автомобили до мебел!

   Пол

Во зависност од категоријата и клучниот збор.

   Контакт

Ве молиме, контактирајте не доколку имате прашања.Ве молиме, контактирајте не доколку имате прашања.

Leaderboard ( 728 x 90px )

Пазар3 на локално ниво
Пазар3 Ви нуди рекламирање на локално ниво и има неколку 
видови на рекламирање. Збогатете го Вашето знаење преку банер 
кампањите. На ниво на држава/град и категорија и пребарувајте по 
клучен збор во врска со бараните производи. За дополнителни 
информации контактирајте не!

Наши формати
Рекламирање на локално ниво со клучен збор
Рекламирање на локално ниво според категорија
Панорамско локално рекламирање
Локално рекламирање преку мобилен уред

Пазароm на Македониja
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Локално рекламирање преку 
мобилен уред
Уникатен вид на рекламирање кој добро се рангира во Пазар3. Рекламирање 
кое е добро познато на посетителите, независно дали пребаруваат според 
локација или категорија.level

   Обем

Посетеноста варира во зависност од категоријата и клучниот збор,  како и Посетеноста варира во зависност од категоријата и клучниот збор,  како и 
цената. За повеќе информации, контактирајте го продавачот.

   Таргет група

Loyal audience that is strongest in the age 30-44 years, visiting Pazar3 mobile platforms fre-
quent and 9/10 has ever purchased / sold on Pazar3.

   Пол

Во зависност од категоријата и клучниот збор.

Локално мобилен уред ( 320 x 70px )

Фиксна цена: 3.600 мкд / 
месечно (ротирате со други две 
компании. 30.000 прикажувања / 
дневно)

ЦЕНА (МКД) 4 CPM

Пазар3 на локално ниво
Пазар3 Ви нуди рекламирање на локално ниво и има неколку 
видови на рекламирање. Збогатете го Вашето знаење преку банер 
кампањите. На ниво на држава/град и категорија и пребарувајте по 
клучен збор во врска со бараните производи. За дополнителни 
информации контактирајте не!

Наши формати
Рекламирање на локално ниво со клучен збор
Рекламирање на локално ниво според категорија
Панорамско локално рекламирање
Локално рекламирање преку мобилен уред

Пазароm на Македониja
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Потребни податоци 
Потребните податоци за банер со клучен збор, банер според локација и банер во листата со огласи доставете ги на следниот електронска 
пошта: marketing@pazar3.mk.

 Податоци за рекламата

    Линк за поврзување со соодветната реклама

    Лице за контакт доколку имаме прашања околу доставените податоци

Упатство
 Рекламата не треба да го надминува просторот во тежина или 
димензија.

 Содржината треба да биде во согласност со Пазар3 правилата и 
несмее да прекршува други постоечки правила.

  За секоја реклама мора да има испраќач, веб адреса, име на 
компанија или лого

 Пазар3 го задржува правото да не прифаќа или откажува 
рекламирања, кои не се во согласност со барањата од Наша 
страна како и барањата на корисниците.

Не е дозволено објавување рекламен материјал кој би можел да 
биде протолкуван како дел од изгледот на Пазар3 или како дел од 
неговата содржина. Кога рекламата има бела позадина, се додава 
рамка на истата.

Кај банерите не смее да има додатоци, како што се  eg dropdowns, Кај банерите не смее да има додатоци, како што се  eg dropdowns, 
менија, полиња за пребарување, иако фукционираат и се користат. 
Исто така не е дозволено имитирање на   windows/   mac/  unix 
dialog boxes or error messages.

Потребни податоци за локално рекламирање
Тука може да ги пронајдете потребните информации за сите видови на рекламирање.

Пазароm на Македониja
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Материјал за емитување се однесува на 
следното

    Звук кој треба да има on/off копче кое ќе биде наместено на off на 
почеток. (при придвижување на маусот да нема звук) 

    Видеото функционира само кога се е во ред со сајтот. 

    На поизициите со 60kb, за видео форматот можен е stream од 500kb.

        Содржината на видеото не смее да биде вознемирувачка или да има 
треперење

Одобрени 3ти страни на провајдери

    Adform

    Admeta

    Adtech

    Atlas

    Bluestreak

    BurstingPipe

    Commision Partner

    Doubleclick

    Emediate

    Mediaplex

    Tradedoubler

    Adtraction

    TNS-Sifo

Flash податоци
Сите флеш реклами мора да бидат доставени со дополнителнa информаци
ja (max 60 kb) во  GIF, JPEG или PNG формат. Тоа е потребно за да има 
100% јасност при прегледување од корисниците, кои немаат инсталирано  
Flash plugin или имаат постари верзии на пребарувач.

Пазар3 користи т.н. clickthrough clickTAG, за следење на акција (АЅ2):
on (release) {on (release) {

getURL(clickTAG,"_blank");

}

Потребни податоци за локално рекламирање
Тука може да ги пронајдете потребните информации за сите видови на рекламирање.

Пазароm на Македониja
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Локално ниво 
според категорија
Паметно рекламирање во вистинското 
време, директно ве поврзува со 
потенцијалните купувачи! За 
дополнителни информации 
контактирајте не.

ГолеминаГолемина  533x108 px 
Тежина      60kb 
Формат     swf, gif, jpeg, png

Локално 
рекламирање
Ефикасно рекламирање според локација 
и категорија.

Големина  728x90 px 
Тежина      60kb 
Формат     swf, gif, jpeg, png 

Локално мобилен 
уред
Уникатен вид на рекламирање кој добро се 
рангира во Пазар3. Рекламирање кое е 
добро познато на посетителите, независно 
дали пребаруваат според локација или 
категорија.

ГолеминаГолемина Слика на производ или лого
Тежина  Максимална тежина 29 карактери
формат  Максимален формат 30 карактери

Потребни податоци за локално рекламирање
Тука може да ги пронајдете потребните информации за сите видови на рекламирање.

Пазароm на Македониja
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ЦЕНА (МКД) 6 CPM

Формат на рекламирање преку 
мобилен уред
Ефективен и широко познат вид на реклама и апликација на 
долниот дел од Пазар3 мобилната апликација. Може да се 
приспособи според таргет група, време, локација, фреквенција, 
оперативен систем на мобилниот уред.

   Таргет група 

Најчеста таргет група на посетители на Пазар3 мобилната Најчеста таргет група на посетители на Пазар3 мобилната 
апликација, според возраста, се оние од 30-44 години. И според 
статистиките, 9/10 корисници купуваат или продаваат преку 
Пазар3.

   Пол

Во зависност од категоријата и клучниот збор.

Мобилен формат ( 320 x 160px )

Пазар3 на Вашиот 
мобилен уред
Добредојдовте во светот на мобилното рекламирање! Пазар3, како 
најголемо место за тргување во Македонија, е лесно достапен и на 
Вашиот мобилен телефон. Голем број на посетите на сајтот 
доаѓаат од мобилните уреди. 

Наши формати
Рекламирање преку мобилен уред
Рекламирање на локално ниво
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ЦЕНА (МКД) 3 CPM

Рекламирање на локално ниво
Уникатен и добро интегриран формат во Пазар3 класифицирани 
огласи. Висока релевантност за целата публика. Контролира две 
нивоа, ниво на област и ниво на категорија.

   Таргет група 

Најчеста таргет група на посетители на Пазар3 мобилната Најчеста таргет група на посетители на Пазар3 мобилната 
апликација, според возраста, се оние од 30-44 години. И според 
статистиките, 9/10 корисници купуваат или продаваат преку 
Пазар3.

   Пол

Во зависност од категоријата и клучниот збор. Локален пакет ( 320 x 70px )

Пазар3 на Вашиот 
мобилен уред
Добредојдовте во светот на мобилното рекламирање! Пазар3, како 
најголемо место за тргување во Македонија, е лесно достапен и на 
Вашиот мобилен телефон. Голем број на посетите на сајтот 
доаѓаат од мобилните уреди. 

Наши формати
Рекламирање преку мобилен уред
Рекламирање на локално ниво
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Потребни податоци
Потребните податоци за банер со клучен збор, банер според локација и банер во листата со огласи доставете ги на следниот електронска пошта: 
marketing@pazar3.mk.

 Податоци за рекламата

    Линк за поврзување со соодветната реклама

    Лице за контакт во случај на прашања во врска со материјалите

Сите рекламни материјали мора да бидат доставени најмалку 3 работни дена пред објавување (најмалку 10 работни дена пред објавувањето во посебни формати).Сите рекламни материјали мора да бидат доставени најмалку 3 работни дена пред објавување (најмалку 10 работни дена пред објавувањето во посебни формати).

Упатства
 Рекламата не треба да го надминува просторот во тежина или 
димензија.

 Содржината треба да биде во согласнот со Пазар3 правилата и 
несмее да прекршува други постоечки правила.

  За секоја реклама мора да има испраќач, веб адреса, име на 
компанија или лого

 Пазар3 го задржува правото да не прифаќа или откажува 
рекламирања, кои не се во согласност со барањата од Наша 
страна како и барањата на корисниците.

Не е дозволено објавување рекламен материјал кој би можел да 
биде протолкуван како дел од изгледот на Пазар3 или како дел од 
неговата содржина. Кога рекламата има бела позадина, се додава 
рамка на истата.

Banners must not pretend to include interactivity such as eg drop-Banners must not pretend to include interactivity such as eg drop-
downs, menus, search boxes, but that these features work. It is also not 
allowed to banners mimicking windows / mac / unix dialog boxes or 
error messages.

Потребни податоци за рекламирање  
Тука може да ги пронајдете потребните информации за сите видови на рекламирање. За дополнителни информации контактирајте не.
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Материјал за емитување се однесува на 
следното

    Звук кој треба да има on/off копче кое ќе биде наместено на off на 
почеток. (при придвижување на маусот да нема звук) 

    Видеото функционира само кога се е во ред со сајтот

    На поизициите со 60kb, за видео форматот можен е stream од 
500kb. 

        Содржината на видеото не смее да биде вознемирувачка или да 
има треперење

Одобрени 3ти страни на провајдери

    Adform

    Admeta

    Adtech

    Atlas

    Bluestreak

    BurstingPipe

    Commision Partner

    Doubleclick

    Emediate

    Mediaplex

    Tradedoubler

    Adtraction

    TNS-Sifo

Потребни податоци за рекламирање  
Тука може да ги пронајдете потребните информации за сите видови на рекламирање. За дополнителни информации контактирајте не.
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Рекламирање на 
локално ниво
Уникатен и добро интегриран формат во 
Пазар3 класифицирани огласи. Висока 
релевантност за целата публика. 
Контролира две нивоа, ниво на локација и 
ниво на категорија.

ГолеминаГолемина    Слика и лого
Тежина     Максимум 29 карактери 
Формат    Максимум 30 карактери

Формат на рекламирање преку 
мобилен уред
Ефективен и добро познат начин на рекламирање кој се забележува на долниот дел 
од мобилната апликација.

Големина        320x160 и 640x320 px
Тежина           45kb 
Формат       gif, jpeg, png
Богата медијаБогата медија   Pazar3 поддржува само квалитетни формати на мобилните уреди
Други        Апликацијата не поддржува тагови од трета страна, не        
          двоумете се да испратите забелешка за истото. 

Потребни податоци за рекламирање  
Тука може да ги пронајдете потребните информации за сите видови на рекламирање. За дополнителни информации контактирајте не.
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За Пазар3

Секој нов концепт се базира на потреба. Идејата за креирање на веб 
страница што ќе овозможи купување, продавање и размена беше 
реализирана летото 2006 година, со официјално пуштање во употреба на 
веб страницата Пазар3. Поставувањето на веб страницата беше 
проследено со огромен успех затоа што бројот на посетители од ден на 
ден се зголемуваше. Денес Pazar3.mk е водечкиот македонски 
купо-продажен пазар на Интернет мрежата, со 70 000 посетители на ден и 
повеќе од 1 600 огласи дневно. повеќе од 1 600 огласи дневно. 

Денес Pazar3 преставува неприкосновен онлајн пазар за Македонските 
граѓани – 8  од 10 луѓе имаат купено или прoдадено нешто преку Pazar3 и 
99% од сите граѓани знаат за Pazar3.

Целта на Пазар3 Бизнис моделот е да обезбеди лесно, ефективно и 
безбедно огласување. Преку Пазар3, физичките лица и компаниите од 
Македонија може да продаваат, купуваат и разменуваат предмети како 
никогаш досега. Целта на Пазар3 е постојано да го подобрува 
корисничкото искуство од онлајн огласувањето. 

Пазар3 е уникатен!
Постојат илјадници сајтови што обезбедуваат изложеност на различни 
производи. Најдобрата предност да се биде дел од Пазар3 не е само фактот 
дека сајтот има милиони посетители секоја недела, туку и тоа дека 
посетителите се подготвени да купуваат уште од самиот почеток на 
користење на страната. 

Pazar3 посетителите се задржуваат долго време на сајтот. За време на Pazar3 посетителите се задржуваат долго време на сајтот. За време на 
користењето на истиот се зголемува и интересот да се погледнат и другите 
производи а не само она која првобитно го пребарувале.

Корисниците на Пазар3 се голема маса на спремни купувачи, што значи дека 
рекламирањето тука значително Ви ги зголемува шансите за остварување на 
брза продажба.

      Ресен, Mакедонија Место каде што е лоциран Pazar3!

Голема е веројатноста дека 6 од 10 производи кои се 
изложени на Пазар3 се продадени за една недела.
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