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СПИСАНИЕ 8

ЗА ТВОЯ КОСМОС
От декември 2008 г. представяме на своите читатели всестранни и
задълбочени сведения за света - новостите в науката, здравословния начин
на живот, история, езотерика, пътешествия, изкуство, природа, странни
явления и загадки. Богатото и любопитно съдържание е високо оценено с
влиятелни награди на десетки конкурси и ни отрежда водещо място сред
научнопопулярните списания.
РАЗПОЗНАВАЕМА МАРКА
През годините името ни доби изключителна известност, разпознаваемост и
значимост. Според разпространители „8“ е едно от най-продаваните списания
в България!
ПОВЕЧЕ ОТ МЕДИЯ
Постоянно разширяваме обхвата и дейностите си и това ни прави много
повече от просто медия. Издаваме книги, продуцираме филми, организираме
събития, заемаме се с обществени начинания.

ДОВЕРЕН КНИГОИЗДАТЕЛ
През последните години се утвърдихме
като издател на подбрани книги.
На огромно търсене и многобройни
тиражи се радват издания като
луксозния двуезичен албум „Родопи свещената планина“ от Николай Генов
и Румяна Николова, „Моят опит в
природната и народната медицина“
от Владимир Бошнаков и „Стопанката
на Господ“ от Розмари Де Мео (първи
тираж).

ФИЛМИ

Първата продукция – „Глобална
заплаха“ (Global Warning) –
спечели втора награда на
видния международен конкурс за
документални филми Action4Climate,
в журито на който бяха Бернардо
Бертолучи, Вим Вендерс и Мика
Каконен.

През юли 2017 г. в зала 1 на НДК се
състоя дългоочакваната премиера
на „Човек на вярата“ - първия
пълнометражен филм, продуциран
от „8“. Това е и първият български
филм, завършен с успешна
онлайн кампания за споделено
финансиране.

ПРЕДИМСТВА
ЗА РЕКЛАМОДАТЕЛЯ
ИЗДАНИЕ С КОЛЕКЦИОНЕРСКА СТОЙНОСТ
Статиите в Списание 8 се четат и препрочитат, привържениците ни си набавят
и стари броеве, за да попълнят колекцията си. Това осигурява дългосрочно въздействие
на рекламните послания.
ПРЕДАНИ ЧИТАТЕЛИ
Читателите на Списание 8 са образовани, интелигентни, следят новостите и
откритията, вълнуват се от природосъобразен начин на живот, загрижени са за околната
среда, имат отношение към наболели обществени въпроси.
ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ
При подготвянето на материалите се спазват най-високите журналистически
стандарти. Отличаваме се с великолепно качество на снимките, красиво художествено
оформление и съвременен изглед.
ПОДБРАНИ РЕКЛАМОДАТЕЛИ
Списание 8 подбира рекламодателите си. Рекламните карета са разположени оптимално, съобразени
тематично и зрително със съдържанието в изданието.
ВИСОКА СТЕПЕН НА ДОСТИГАНЕ
Списанието е привлекателно за всички членове на домакинството. Хората
си препоръчват и разменят броеве и така те достигат до многократно
повече читатели.
ИЗОБРЕТАТЕЛНОСТ И БЪРЗИНА
Екипът на Списание 8 е работилница за идеи, винаги сме готови с
необикновени предложения за реклама. Освен обичайните подходи често
подготвяме допълнителни подаръци за читателите, обозначени с марката
на спомоществователите, които се радват на дългогодишно внимание.
НОВАТОРСТВО
Списанието е единствената медия в България, която предлага на
рекламодателите добавена реалност OSEM AR.

НАШИТЕ ЧИТАТЕЛИ

Читателите на
Списание 8 са
интелигентни и
търсещи хора, с
висше и полувисше
образование (94,2%),
със среден и висок
доход (общо 86%).
Те са верни на „8“,
дейно участват в
нашите начинания и
ни подкрепят.

МЪЖЕ
40,23%

ЖЕНИ
59,77%

ДОХОД
Много висок
Висок
Среден
Нисък
Неотговорили

19%
35%
32%
5%
9%

ОБРАЗОВАНИЕ
Висше/
полувисше
Средно

94.2%
5.8%

ВЪЗРАСТ
35 - 44
45 - 54
25 - 34
55 - 64
Над 65
18 - 24

29%
23%
22%
13%
6%
4%

Проучването е изготвено
с представителна извадка
сред читателите на
Списание 8.

ОНЛАЙН ЧИТАТЕЛИ

ВЪЗРАСТ

55 +
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35-54
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МЪЖЕ
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66%
ТЕЛЕФОН

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

45%

СОФИЯ

18-24
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25-34
32%

ЖЕНИ
69%

34%

КОМПЮТЪР/ ТАБЛЕТ

ВАРНА

7%

ПЛОВДИВ

6%

БУРГАС

3%

СТАРА ЗАГОРА

2%

ДУМАТА НА
РАЗПРОСТРАНИТЕЛИТЕ

СПИСАНИЕ 8 Е ЕДНО ОТ НАЙ-ПРОДАВАНИТЕ СПИСАНИЯ В
БЪЛГАРИЯ“, изрични са фирмите разпространители. Продава се

по будките, книжарници, бензиностанции, хранителните вериги, летищата,
в моловете, в магазини за биохрани, както и с абонамент. В столицата при
някои разпространители брак на практика липсва!

ОТ ДОКЛАДА НА KPMG

НАЙ-ЧЕТЕНИ СТАТИИ

Живата храна лекува!

21 967 уникални посещения на сайта
Мазилка от вар гони бацилите
Отслабването е в главата

17 790 уникални посещения на сайта

7000 уникални посещения на сайта

ОТЗИВИ ОТ КЛИЕНТИ

Преди 2 г. в
малка дрогерия
в Холандия
попаднах
на продуктите за
възстановяване на алкалнокиселинния баланс на
фирма Alka Vitae. Един
от тях помогна на член
от семейството ми да се
справи с тежка анемия,
а на близък човек - да
преодолее разрушителните
последствията от
химеотерапия.
Искаше ми се за ползите от
продуктите на Alka Vitae да
научат повече хора и реших
да се обърна към Списание 8
да разкажат за тях.
Чета списанието от години
и в него винаги откривам
нова и полезна информация
и затова бях убеден, че
точно там е мястото, където
да споделя наученото и
преживяното.
След публикациите към мен
се обърнаха много хора с
желание да постигнат здраве
чрез активна алкализация...”
Явор Жеков
„ИНОКО“ ЕООД

ОТЗИВИ ОТ КЛИЕНТИ

„Боталайф” станаха водеща марка благодарение на Списание 8.“
Бизнесът на „Боталайф България“ тръгна и се разгърна в страната благодарение на Списание 8. През юни 2016 г. открихме (брандирана)
рубрика за лечебната сила на етеричните масла на Мила Георгиева, собственик на фирмата, и доц. Павлина Симеонова от БАН.
Започнахме с въвеждаща статия разказ за Мила, която се разболява от тежка болест. Случайно майка й попада на етеричните масла и
тя започва да пие масла от черен кимион и ядки на кайсия. В насрочения за операция ден се оказва, че вече е оздравяла. Личната й история трогва много
читатели, а последвалите публикации налагат марката на нашия пазар. Рубриката продължи повече от 2 години. Списание 8 бе основен комуникационен
канал на етеричните масла.
Ефектът от рекламната кампания бе поразителен: „Боталайф” изгради своя бизнес благодарение на Списание 8. Днес етеричните масла с тази марка
се продават в цяла България - в големите вериги биомагазини и аптеки. „Боталайф” продължава да рекламира в „8”, вече кампанийно, и участва във
всички изложения на „Списание 8 НА ЖИВО”.”
„Изключително много сме доволни от Списание 8. Нашият бизнес стартира със статии в списанието, откъдето хората научиха за марката и започнаха да
ползват продуктите ни. Удивително е, че до днес се случва да ни търсят хора, които са прочели в стари броеве на „8” за „Боталайф” . Това не спира да ме
изненадва, но се случва – дали някой е дал на приятел стар брой, или е купен от панаира на книгага, не зная. Но рекламата в „8” работи до днес.”

НАГРАДИ

А

вторите на
Списание 8 печелят
редица влиятелни
награди - още едно
доказателство
за техния
професионализъм.

През годините наши редактори и автори
спечелиха няколко отличия на найвлиятелните награди за технологична
журналистика - Mtel Media Masters, и за
зелена журналистика - „Див кестен”.

Изданието и неговите
автори са носители на
редица признания, като
„Будител на годината“,
награда за опазване на
биоразнообразието,
отличия от „Нощта на
учените“ и много други.

НАЧИНАНИЯ

НА ЖИВО
Два пъти годишно провеждаме събитието „Списание 8 НА ЖИВО“, на
което наши автори изнасят лекции и отговарят на горещи въпроси.
Успоредно организираме и изложение, където подбрани рекламодатели,
спомоществователи, сътрудници и приятели на списанието предлагат
своите изделия.

Организирахме поредица от конкурси за разкази и есета, както и за снимки,
завършващи с мащабни изложби. В някои от надпреварите се включиха над 3000
фотографи.
През 2010-2012 г. Списание 8 нашумя с начинанието си „Да спасим в суматохата
кестените“. С поредица от събития привлякохме вниманието към един наболял
проблем, свързан с дърветата символи на София.

Съвместно с художничката Станка Желева, под надслов „Шарена приказка“,
изрисувахме с приказни герои десетки детски отделения на болници, детски
градини и други места, където вместо сивите стени се появиха пъстри картини
за радост на малките.
Участваме в екологични прояви, като кампанията „350” срещу глобалното
затопляне, масови залесявания със Зеления отбор и др. Списание 8 поде борба,
свързана с опасните „Е-та“ в храните – общоевропейски призив за понижаване на
допустимите норми на опасни добавки.

В ЧИСЛА

В

хартиен вариант тиражът на изданието е 10 000, като абонатите
му са над 3000. То се разпространява в цялата страна и се радва на
изключително висок процент на реализация - до 90%, което го прави
най-четеното българско научнопопулярно списание.

Абонатите на електронния формат на списанието са 2000. Интернет
страницата има 20 000 посещения дневно, от които 16 000 са уникални.
Отчитаме 8000 преглеждания на статия седмично. Последователите във
Фейсбук са над 147 000, а в YouTube - близо 42 000. За електронния ни бюлетин
са се записали над 11 000 души.
Читателите на печатното издание не се покриват с тези в онлайн каналите
на списанието. Общият пакет за присъствие и на двете места достига до
средно 120 000 души.
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ТИРАЖ

АБОНАТИ
ОНЛАЙН АБОНАТИ
ПОСЕЩЕНИЯ ДНЕВНО
ФБ ПОСЛЕДОВАТЕЛИ
ГЛЕДАНИЯ В YOUTUBE

СПИСАНИЕ 8
е единственото издание в страната, което
дава възможност на рекламодателите си при
желание от тяхна страна да присъстват при
печата, влагането на рекламни притурки или
приемането на брак, което дава 100% сигурност
за продажбата му в реален тираж!
KPMG
одитира тиража на Списание 8 в няколко
последователни години, което е допълнително
уверение за достоверността на данните.
НАЙ-МАЛКО 128 СТРАНИЦИ
с 8 лв. корична цена и 4 лв. за електронния формат.

РАДА ТИШЕЛОВА
ПР И РЕКЛАМА

ИВА ТОДОРОВА

ДИРЕКТОР ПР И РЕКЛАМА
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