ВСИЧКИ СТАИ БГ
(www.vsichkistai.bg)
Всички Стаи БГ е каталожен сайт, имащ за цел да събере на едно място всички обекти в България
от типове Real-Life Escape the Room Quests, Real-Life Quest и др.
Целите са популяризиране на този тип забавления и предоставяне място за комуникация между
всички екипи и техните клиенти.
Включването на сайта на всички обекти от тези типове е и винаги ще бъде безплатно. Също така
екипът на Всички Стаи БГ не влияе по никакъв начин на оценките и мненията на отборите, освен
в случаи на спойлери, груб тон, нелоялна конкуренция, дискриминация и т.н.
От октомври 2015 г. Всички Стаи БГ предлага допълнителни услуги срещу заплащане, имащи за
цел да промотират и подпомогнат този бизнес в страната.

УСЛОВИЯ ЗА ВПИСВАНЕ В КАТАЛОГА
1. ПРИСЪСТВИЕ В КАТАЛОГА НА VSICHKISTAI.BG
Вписване в каталога – включва основна информация като име, компания, адрес, уебсайт,
лого – безплатно сега и завинаги
Разширен достъп – позволява на даден потребител сам да управлява съдържанието на
страницата на стаите му, като допълнително дава възможност за качване на до 6 снимки,
снимка за глава и линк към видео в youtube – безплатно, при поставяне на линк към
vsichkistai.bg/ на уебсайта на стаята
2. НОВИНИ
Новините могат да бъдат публикувани от потребители и се визуализират на първа
страница. Не се допускат телефони, външни линкове, промоционални и други
оферти. (Примери за новини са отваряне на нова стая, участие в благотворителна
кампания, рекорди, съобщения в медиите и др.) безплатно (изисква се разширен
пакет)
3. ТУРНИРИ
 От лигата на Всички Стаи БГ – само за отваряне на нови стаи и само за активни
потребители при нас – по описаните по-долу подробности (Свържете се с нас за
повече информация)
 Всички останали турнири – Изработване на стандартна страница на конкурса с
регистрация и timeline и включен Small Banner или анонс на първа страница (до 4
седмици) – по договаряне (Свържете се с нас за подробности)

ЦЕНОВА ЛИСТА
4. ПРОМОЦИОНАЛНА ОФЕРТА
Визуализира се с резюме на първа страница и има собствена страница с целия текст. Може да
съдържа до 6 снимки, като само основната се показва на началната страница.
Цена: 60 лв на седмица. Доплащане за фиксирана позиция – 10 лв.
5. РЕКЛАМНИ ПЛОЩИ (БАНЕРИ)
Цени за статични банери:
Начална
страница
Слот на мега
банер (до 4 слота,
показвани на
случаен принцип)

Цял банер
Малък банер
на седмица

Двоен банер
на седмица

Троен банер
на седмица

София

Друг град

139 – седмица
170 – 2 седмици
300 - месец

60 – седмица
80 – 2 седмици
100 - месец

40 – седмица
50 – 2 седмици
80 - месец

89 – седмица
120 – 2 седмици
150 - месец

79 – седмица
110 – 2 седмици
100 - месец

25 – седмица
40 – 2 седмици
60 - месец

Всички
страници1

Страници с
оценки2
60 – седмица
80 – 2 седмици
100 - месец

29

29

19

49

+ 10 фикс. позиция

+ 10 фикс. позиция

+ 10 фикс. позиция

+ 20 фикс. позиция

49

49

39

69

+ 10 фикс. позиция

+ 10 фикс. позиция

+ 10 фикс. позиция

+ 30 фикс. позиция

69

69

59

99

+ 10 фикс. позиция

+ 10 фикс. позиция

+ 10 фикс. позиция

+ 40 фикс. позиция

1

Начална страница, страница на градове и всички страници с изключение на детайли на стаи, конкурси, турнири и други, обвързани
с конкретни стаи както и административни страници (създаване и редакция на игри, профили, отбори)
2

Страници с всички оценки, всички отбори, всички игри и др.

Посочените цени са за период от една седмица в лева без ДДС.
Максимален срок на поръчка – 4 седмици
Допълнения:
-

За банери с динамично сменящи се изображения:

2 изображения + 20% | 3 изображения + 30% | 4 изображения + 40%
При едновременно показване на повече от един тип банер и промоционални оферти
– по договаряне!
За контакти с екипа: 0885 100 995 или vsichkistai@vsichkistai.bg

Схематично разположение и размери на банерите на Начална страница, страница за
град или страница с всички оценки. (В скоби са показани размерите на
изображенията в пиксели.)

УСЛОВИЯ
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ТУРНИРИ
От лигата на Всички Стаи БГ
1. ЦЕЛИ
Лигата на Всички Стаи БГ е серия от турнири, които се организират главно в новооткрити Стаи в
цяла България. Съорганизатори са собствениците на Стаята и Всички Стаи ООД. Целите са
популяризиране на новата Стая сред обществото на играчите и даване ввъзможност на найактивните фенове на сайта ни да бъдат сред първите играчи и на преференциални условия.
Практиката показва, че след такъв турнир Стаята придобива известност и оценките от игрите и
дават място в класацията на Всички Стаи.
2. ОБЩИ УСЛОВИЯ

a. Всички Стаи предоставя
-

Платформа за популяризирането на турнира и набиране на договорен брой играчи
Платформа за регистрация и резервиране на часове по време на турнира
Рекламиране на събитието на сайта vsichkistai.bg и на Фейсбук страницата си
Купа за най-добре представилия се отбор, на която е гравирано или отпечатано и
логото на Стаята
Платформа за качване на резултатите и снимките
Опит в организирането на турнири и съвети в детайлите (брой групи, правила,
жокери и др.)
Организиране на награждаването на победителите в The Wrong Bar, ул. Шейново
(Не се предвижда закупуването на храни и напитки за отборите от екипите на Стаята и Всички
Стаи.)

b. Собствениците на стаята предоставят
-

Затварят резервациите за Стаята през периода на турнира с цел да няма дублиране
(обикновено това е един уикенд, но се налагат и допълнителни часове при условия, договорени за
конкретното събитие, напр. няколко часа в няколко дни преди или след самия турнир за отбори,
които са възпрепятствани в обявените дни. В тези случаи отборите сами резервират на сайта на
Стаята свободен час, като използват код или коментар, и после ние го прибавяме към турнира)

-

-

Осигуряват подаръчни рекламни материали по техен избор и за тяхна сметка за
първите 3-5 отбора (тениски, шапки и др.) на които присъства и логото на Всички
Стаи
Допълнителни награди (само по тяхна преценка, не са задължителни)
Въвеждат резултатите от турнира и качват снимките в платформата на vsichkistai.bg
Отстъпка за играчите в турнира - 20% от стандартните цени за съответните часове и
брой играчи
Предоставят на Всички Стаи ООД:
o До 5 ваучера за игра в Стаята, които екипът на Всички Стаи да използва за
подаръци на фенове на Руум Ескейп, награди при различни игри и др. но
няма право да продава свободно на трети лица
o 10% от оборота по време на турнира

Необходими са около 3 седмици за организиране на турнир – от обявяването му на сайта до
игралните дни. В София към момента се събират около 20-25 отбора.
За всякакви други условия и промени в гореописаните ще очакваме да се свържете с нас за да
обсъдим вашите предложения и мнения на 0885 100 995 или vsichkistai@vsichkistai.bg.

