
OFFNews.bg, OFFRoad-Bulgaria.com, OFFRoad Radio,  
 ОФФ Медия: OFFNews.bg, OFFRoad-Bulgaria.com, OFFRoad Radio, WeRock.bg, Bugarianhistory.org 

www.piero97.com



ЗА ФОРУМА 
Важни факти и постижения 

Началото: 2004  

Социална мрежа Над 140 000 регистрирани  
Взаимоотношенията между 
потребителите надминават форумната 
изява и преминават в реални 
организирани действия и спасителни 
акции. 

Най-големият мъжки форум 
Форумът отдавна надмина тематиката 
за коли и се превърна в основно място 
на дискуси по всички теми, които 
интересуват съвременната мъжката 
аудитория. 
 

Възникнал като специализиран 
форум на офроуд обществото в 
България.  

Качествено съдържание 
Форумът има политика на строга 
модерация и екип от 116 модератора,  
които не допускат публикуване на 
мнения без информационна стойност.  

Силна индексация в Google 
Заради качественото си съдържани е 
и строга модерация, форумът се 
индексира на първи места в Google 
по много ключови друми, свързани с 
тематиката му. 

Регистрирани потребители и гости 
създават теми, дискусии, дават 
отговори, мнения и препоръки на 
автомобилна и всякаква друга 
 тематика. 
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Основни данни за активността на форума 

240 000 
импресии на ден 

2 290 252 
публикации 

Лоялна и реактивна 

аудитория 
 
Потребителите на сайта прекарват средно 
около 12 минути на ден на уникален 
потребител и правят около 
8 презарежания на страници на ден на 
уникален потребител. 

Данни: Gemius Audience 

25 000 
уникални 

потребители на ден 
 

141 811 
теми 
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В какво са силни нашите потребители 
Една кола е такава, каквато е описана във форума 

 

2 290 252 
публикации 

141 811 
теми 

140 000 
регистрирани 

Лидери на мнение 
. 

Създават мода 

Създават  
потребителски нагласи 
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ФОРУМ 4Х4 
МОТОЦИКЛЕТИ

Форум ATV 

РЕМОНТ

ЕКИПИРОВКА 
ТУНИНГ

КОМУНИКАЦИИ 

ПЪТЕШЕСТВИЯ 

КУЛИНАРНА 

Най-коментирани форуми и теми 
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Кои са потребители на форума 
Аудитория по демографски показатели 

Мъжка аудитория  
Форумът е с много по-висок процент 
на мъжка аудитория от всички 
големи форуми, което заедно с броя 
дневни посещения  го позиционира 
като мъжкият форум в България. 

Икономически 
активна възраст  
68% от аудиторията ни е на 
възраст от 25 до 44 години  - 
хора в икономически най-
активната възраст 
. 

 

Данни: Gemius Audience 

Пол 

Мъже 

Жени 63%  
37% 

Възраст  

15-24

25-34

35-44

44-54

55+

24 % 

28 % 23 % 

17 % 

8 % 
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Кои са потребители на форума 
Аудитория по демографски показатели 

Образована аудитория  
35% от аудиторията ни е с висше 
образование. 
 

Равномерно разпределение 
по местоживеене 
Потребителите ни са както от столицата 
и големите градове, така и от малки 
населени места. 
. 

 

Данни: Gemius Audience 

Образование 

Начално 

Основно 

Средно 

Бакалавър 

Магистър 

8%  

3
58%  

6%  

28%  

Местоживеене 

Населени места до 
100 000 души  

Малки градове и 
села 

58 % 

42 % 

www.piero97.com



 
 

Кои са потребители на форума 
Аудитория - навици 

15% 
5% 

27% 
15% 

38% 

Средно управленско 
ниво 
Виш управленски 
персонал 
Служител, работник 

Собствен бизнес 

65% 

35% 
Да 

Не 

52.90% 

88.84% 

29.83% 25.43% 

Автомобили Кредитна 
карта 

Недвижима 
собственост 

Застраховка  

Работещи потребители 
 

Пазаруващи през интернет 
 

Притежаващи 
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Стандартни банери  

Нестандарни кампании 

Рекламни линкове 

Рекламни теми 

Лични съобщения 

 

 

Какво предлагаме 
Инструменти, с които  влияем върху нашата аудитория 

 

Brand 
Awareness 

кампании 

Image  
кампании 

Brand 
Еngagement 

кампании 

Performance 

кампании 
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