ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПАРТНЬОРСТВО

ЗА НАС
ТЕМИ
Популярна и задълбочена информация за наука, здравословен
начин на живот, пътешествия, екология, изкуство, древна история,
загадки и др.

ПРИНТ
Тираж: 15 000 бр. с разпространение в цялата страна
Абонати: 4500

ОНЛАЙН
Онлайн абонати: 3000
Сайт: 19 000 посещения дневно, 16 000 от които уникални.
8 000 преглеждания на статия на седмица
Фейсбук: Над 101 000 фена. Organic reach - 60 000 души

АУДИТОРИЯ
Аудиторията на печатното издание не се покрива с онлайн
аудиторията на списанието. Комбиниран пакет за присъствие и в
двата канала достига до средно 120 000 души.
WWW.SPISANIE8.BG

WWW.FACEBOOK.COM/SPISANIE8

WWW.INSTAGRAM.COM/SPISANIE8

ПРИНТ АУДИТОРИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ

ОСНОВНО

1%

ПОЛУВИСШЕ

27%
7%
66%

ВИСШЕ

10-20 г.
9%

20-30 г.
25%

40-50 г.
22%

1%

СРЕДНО

ВЪЗРАСТ

50 +
16%

НАЧАЛНО

ДОХОДИ
НИСЪК

14%
70%

СРЕДЕН
30-40 г.
28%

ВИСОК
МНОГО ВИСОК

12%
4%

ПЕЧАТНА РЕКЛАМА
РЕКЛАМНО КАРЕ – позициониране на рекламна визия на вътрешна страница
или корица.
½ страница – 1900 лв.
1 страница – 3800 лв.
II корица – 6000 лв.
III корица – 4500 лв.
IV корица – 7000 лв.
ПР МАТЕРИАЛ – интервю или статия за представяне на продукт или услуга с
позициониране на продуктови снимки, линкове, лого и контакти.
1 страница ПР: 4000 лв. без ДДС
2 + страници ПР: 6000 лв. без ДДС

БРАНДИРАНЕ НА РУБРИКА – публикуване на поредица от тематично
свързани брандирани статии с лого или лента.
Цена за брандиране на 1 статия: 4000 лв. без ДДС

ОНЛАЙН АУДИТОРИЯ
НАСЕЛЕНО МЯСТО
МЪЖЕ
31%

ЖЕНИ
69%

ВЪЗРАСТ

55 +
19%
35-54
23%

18-24
26%

39%

СОФИЯ
ВАРНА

7%

ПЛОВДИВ

6%

БУРГАС

3%

СТАРА ЗАГОРА

2%

УСТРОЙСТВО
КОМПЮТЪР
38%

25-34
32%

ТЕЛЕФОН
62%

РЕКЛАМА В SPISANIE8.BG
РЕКЛАМНИ
ПУБЛИКАЦИИ

СТАТИЯ С ПРОДУКТОВО ПОЗИЦИОНИРАНЕ – авторска разработка на тематична
статия с органично позициониране на марка/продукт/услуга като част от текста.
Пример: «Авиооазисът на Изтока» (пътепис с реклама на Qatar Airways)
Цена: 1600 лв. без ДДС
ИНТЕРВЮ – редакторско интервю с член на екипа на компанията със споменаване
на марка/продукт/услуга и снимки, заснети от наш фотограф.
Пример: «Когато мечтите се сбъдват» (интервю с пилот на Lufthansa)
Цена: 1200 лв. без ДДС
РУБРИКА В САЙТ – създаване на тематична брандирана директория в менюто на
сайта за определен период от време (пример: «Пътешествия с Opel»)
Цена за 1 месец: 2100 лв. без ДДС
ПРЕДСТАВЯНЕ – ПР материал за представяне на марка/продукт/услуга на базата
на подадени от клиента текст, снимки, лого и контакти.
Пример: «Ария за арника» (представяне на продукт на марката Welda)
Цена: 800 лв. без ДДС
РЕКЛАМА НА СЪБИТИЕ – анонс за събитие на базата на подадени от клиента
текст, снимки, лого и контакти.
Пример: «Опера под небето на Пловдив» (реклама на Opera Open 2018)
Цена: 700 лв. без ДДС

Всички публикации на сайта
са с гарантирано
позициониране в заглавен
слайдер за период от 7 дни.

ИГРА – публикуване на игра с награден фонд, осигурен от бранда
Пример: «Спечелете пътуване и уикенд с Opel Antara»
Цена: 500 лв. без ДДС

РЕКЛАМА В SPISANIE8.BG 60%
ОТСТЪПКИ ДО

БАНЕРИ

Предлагаме най-различни опции за позициониране на
рекламни банери на www.spisanie8.bg като стандартните
размери са:
ЦЕНТРАЛЕН МЕГАБОРД - с размери 980х130px
Цена на 1000 импресии: 22 лв.
ХОРИЗОНТАЛЕН БАНЕР - с размери 728х90px
Цена на 1000 импресии: 14 лв.
БАНЕР В ДЯСНА КОЛОНА
- МАЛЪК - с размери 300х250px
Цена на 1000 импресии: 12 лв.
- ГОЛЯМ - с размери 300x600px
Цена на 1000 импресии: 18 лв.
WALLPAPER – с ширина от 130 до 250 px
Цена на 1000 импресии: 20 лв.
Допълнителни опции за банери можем да предложим по
изискване на клиента.

РЕКЛАМА В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ
FACEBOOK и INSTAGRAM
СПОДЕЛЯНЕ НА СТАТИИ /ЛИНКОВЕ
Всички рекламни статии/игри от сайта се споделят във фейсбук страницата
ни с над 96 000 фена. За споделяне на друг линк по желание на клиента цена: 250 лв. без ДДС
ГЕНЕРИРАНЕ НА СНИМКИ С ПРОДУКТОВО ПОЗИЦИОНИРАНЕ
Заснемане на авторски фотографии с позициониране на продукт/марка по
време на пътувания, екпедиции или интервюта. Публикуване на заснетите
кадри в профилите на Списание 8 във фейсбук и инстаграм (пост и
instastory). Публикациите могат да са еднократни или оформени като
дигитална кампания с поредица от постове. Цена: 450 лв. без ДДС
ПУБЛИКУВАНЕ НА ГОТОВИ ПРОДУКТОВИ КАДРИ
Публикуване на фотографии, подадени от клиента във фейсбук и инстаграм
страниците на Списание 8. Цена: 250 лв. без ДДС

YOUTUBE
ГЕНЕРИРАНЕ НА ВИДЕО С ПРОДУКТОВО ПОЗИЦИОНИРАНЕ
Заснемане и монтаж на авторски видеоматериал с позициониране на
продукт/марка по време на пътувания, екпедиции или интервюта.
Качване на видеото в YouTube канала на Списание 8 и споделяне във
фейсбук страницата ни с над 97 000 фена. Цена: 890 лв. без ДДС

НЕСТАНДАРТНА РЕКЛАМА
КОНКУРСИ - възможност за партньорство във връзка с фотографски, литературни и други конкурси, които
Списание 8 организира.
СЪБИТИЯ – 3 пъти годишно «Клуб 8» организира събитието „Списание 8 НА ЖИВО“ - 8 лектора представят найинтересните теми от списанието на живо пред препълнената зала «Люмиер». Предлагаме генерално спонсорство
на събитието Списание 8 «На Живо» с рекламно позициониране на марката във всички промоционални материали
преди и след събитието (принт, онлайн, на място и във видео съдържание).
АБОНАМЕНТ – подъръчни абонаменти за Списание 8 (в принт или онлайн) за клиенти или служители на фирмата.
КНИГИ – издателство «Клуб 8» се утвърди през последните години като издател на подбрани книги. На огромен
интерес 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
др. Предлагаме възможности за брандиране на книга с лого или рекламна визия на фирмата – прекрасен подърък
за клиенти или служители.
КОЛЕДНИ КАЛЕНДАРИ – изработка на празнични календари с уникалните фотографии на Списание 8.
ИДЕИ - креативни идеи за всякакви рекламни кампании, съобразно идентичността и стратегията на бранда.

КОНТАКТИ
ИВА ТОДОРОВА
ДИРЕКТОР ПР И РЕКЛАМА
ТЕЛЕФОН: 0889 59 33 44
ИМЕЙЛ: BELLATRIX@SPISANIE8.BG

ВЕЛИНА БАЕВА
МЕНИДЖЪР РЕКЛАМА И ПРОЕКТИ
ТЕЛЕФОН: 0883 43 27 47
ИМЕЙЛ: VBAEVA@SPISANIE8.BG

ХРИСТО ДОНЕВ
РЕКЛАМА И ПР
ТЕЛЕФОН: 0876 873 866
ИМЕЙЛ: HRISTO.DONEV@SPISANIE8.BG

WWW.SPISANIE8.BG
WWW.FACEBOOK.COM/SPISANIE8
WWW.INSTAGRAM.COM/SPISANIE8

