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ЗА НАС 
Важни факти и постижения 

Началото: 2012 

Създаден е новинарският 
сайт OFFNews.bg, идеята 
за който се зароди месеци 
преди това във форума 
OFFRoad-Bulgaria.com. 

Страницата ни е последвана от над 56 000 
души, а със споделянията достига до над  
500 000. 

Лидер на мнение

За две години сайтът влезе в топ 10 на 
най-посещаваните новинарски сайтове в 
България. 

В топ 10 на новинарските сайтове

Най-споделян сайт във Facebook70 000 читатели дневно 

OFFNews е четен от близо 
70 000 читатели дневно. 

Сайтът е един от трите сайта в 
България, който създава само 
собствено съдържание. 

Собствено съдържание

OFFNews оказва силно 
въздействие върху активна и 
будна аудитория. 
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Независима журналистика 
Какво ни отличава от други новинарски сайтове 

Принципи 

Екип 

Съдържание 

Доверие 

Принципи 
Независими 
Безпристрастни 
Честни 
Представяме различни мнения  
Даваме  право  на отговор 
  Екип 
Собствен журналистически екип 
Качествени анализи, коментари и разследвания 
За сайта пишат известни български автори и общественици 
Наши автори са Евгений Дайнов, Ивайло „Нойзи“ Цветков, 
Антоний Гълъбов, Тони Филипов д-р; Владимир Каролев,  Ивайло 
Дичев, Деян Енев, Николай Фенерски и др 

Съдържание 
Собствено съдържание, свои статии и разследвания 
Цитирани сме ежедневно от всички останали медии 
От публикации в OFFNews започнаха десетки горещи теми,  
които имаха голям отзвук в обществото 
Видео съдържание - репортажи, разследвания и дискусии 
 
 
Доверие на аудиторията 
Благодарение на пълната свобода на словото OFFNews се  
ползва с голямо доверие от своите читателите 
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Основни данни за посещаемостта 

210 000 
импресии на ден 

70 000 
уникални потребители 

на ден 

14 % пазарен дял  
от всички  

новинарски сайтове 

Влиятелен новинарски сайт 
 
Само за две години от съществуването си  
OFFNews.bg се нареди сред 
големите новинарски сайтове с все по-голямо 
влияние върху интернет потребителите 

Лоялна и нарастваща 
аудитория 
 
Сайтът има устойчива група от собствени 
потребители и последователи в 
социалната мрежа 

Данни: Gemius Audience 
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Кои са нашите потребители 
Аудитория с висок социален статус и лидери на мнение 

 

31% 

24% 

24% 

21% 

от 601–800 лв 

от 801–1000 лв 

от 1001–1500 лв 

над 1500 лв 

Доходи 5% 

48% 

5% 

42% Основно 

Средно 

Бакалавър 

Магистър/ Доктор 

Образование 

Висок личен доход 
OFFNews е лидер сред всички 
новинарски сайтове по 
аудитория с най-високи доходи 
- над 1500 лв.  

Образована публика 
Най-висок процент читатели с 
висше образование. Процентът 
на читателите висшисти (42%) е 
два пъти по-висок от средния за 
новинарските сайтове. 
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Кои са нашите потребители 
Аудиторията по демографски показатели 

 

22% 

23% 

24% 

18% 

13% 

15 - 24г 

25 - 34г 

35 - 44г 

45 - 54г 

55+

Възраст 

52% 48% 

Мъже Жени 

Пол 

Икономически 
активна възраст 
47% от аудиторията ни е на 
възраст от 25 до 44 години  - 
хора в икономически най-
активната възраст 

Малко повече мъже 
Почти изравнена аудитория по 
показател „Пол“ с лек превес на 
мъжката аудитория, което ни 
отличава от другите новинарски 
сайтове. 

Данни: Gemius Audience 
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Кои са нашите потребители 
Аудиторията по местоживеене 

 
Аудитория от 
големите градове  
Разпределението на аудиторията 
по градове е близко до средното 
разпределение  
на ползването на интернет в 
България. 

Аудитория от чужбина 
Имаме  много висок процент 
прочитания в чужбина -  18 %  от 
уникалните  потребители  са от 
чужбина. 

 

82% 

18% 

България Чужбина 

България и  
чужбина 

51% 

8% 

8% 

5% 

10% 

18% 
София 

Варна 

Пловдив 

Бургас 

Над 100 000 души 

От 20 000 до 99 000 
души 

Местоживеене в 
България 

Данни: Gemius Audience 
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Какво предлагаме 
Инструменти, с които  влияем върху нашата аудитория 

 
Стандартни банери  

Нестандарни кампании 

Видео реклама 

ПР публикации 

Таргетиране на потребители 

Brand 
Awareness 

кампании 

Image  
кампании 

Brand 
Еngagement 

кампании 

Performance 

кампании 
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