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СПИСАНИЕ 8 е първото българско научнопопулярно списание, което 
продължава духа и традициите на любимото на поколения българи
сп. „Космос”, излизало от 1962 г. до 90-те години на ХХ в.

СПИСАНИЕ 8 стартира през декември 2008 г. с тираж 6000 броя. 
Понастоящем той е 19 000 и постоянно расте. Процентът на реализация 
е изключително висок, като в София брак на практика липсва. Според 
разпространители „8“ е едно от най-продаваните списания в България!

СПИСАНИЕ 8 предоставя популярна и задълбочена информация за наука, 
изкуство, екология, здравословен начин на живот, пътешествия,
древна история и загадки, поднесена лично и с много любов. 

ПРЕДСТАВЯНЕ
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Отговорният редактор Женя Милчева 
спечели награда в категория „Печатни 

медии“ на конкурса Mtel media masters 2014.

Списание 8 спечели голямата награда за публикация 
за наука в рамките на Нощта на учените 2009.

На снимката - Николай Теллалов с 
престижната награда в категорията 
„Печат“ на ежегодния конкурс Mtel 
media masters 2012.   

Списание 8 публикува авторски 
материали, направени с висок 
професионализъм.

НАГРАДИ
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Най-новата активност на „Клуб 8“ – фирмата издател на Списание 8, е създаването 
на филми. Първата продукция на фирмата – късометражният филм „Глобална заплаха“ 
(Global Warning), спечели втора награда на изключително реномирания международен 
конкурс за документални филми Action4Climate, организиран от едноименната 
световна коалиция, включваща над 200 партньори, начело със Световната банка. В 
журито, оглавявано от Бернардо Бертолучи, участваха и други световноизвестни 
режисьори като Вим Вендерс, Мика Каурисмаки, Мира Наир.

НАГРАДИ
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ИЗДАНИЕ С КОЛЕКЦИОНЕРСКА СТОЙНОСТ
Статиите в Списание 8 нямат давност, те се препрочитат след 
време с удоволствие, а това осигурява дългосрочно въздействие на 
рекламните послания.

ШИРОКА И КАЧЕСТВЕНА ЧИТАТЕЛСКА АУДИТОРИЯ
Читателите на Списание 8 са интелигентни, най-често висшисти, 
обичат да четат за новости и открития, интересуват се от 
природосъобразен начин на живот, загрижени са за екологията, 
вълнуват се от актуални за обществото въпроси.

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ...
...при списването на статиите. Високо качество на снимки, 
съвременен дизайн и перфектен печат.

ПОДБРАНИ РЕКЛАМОДАТЕЛИ
Списание 8 подбира рекламодателите си. Рекламните карета 
в списанието не може да надхвърлят 10% от обема. Това прави 
рекламите забележими и ефективни.

ОПТИМАЛНО РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА РЕКЛАМАТА 
Съобразено е със съдържанието на публикациите. Това осигурява 
ненатрапчиво присъствие и лесна възприемчивост.

ВИСОК ПРОЦЕНТ НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ТИРАЖА
Списанието е атрактивно за всички членове на едно домакинство. 

КРЕАТИВНОСТ И БЪРЗИНА
Екипът на Списание 8 е фабрика за идеи, винаги готов с 
нестандартни предложения за реклама.

ПРЕДИМСТВА
ЗА РЕКЛАМОДАТЕЛЯ:
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ПРОЗРАЧНОСТ 
НА ТИРАЖИТЕ:

ТИРАЖЪТ на Списание 8 в момента е 19 000 при изключително висок 
процент на реализация - до 90%, което го прави най-четеното българско 
научнопопулярно списание. 

СПИСАНИЕ 8 е единственото издание в страната, което дава възможност 
на рекламодателите си при желание и интерес да присъстват при печата, 
при влагането на рекламни вложки или при приемането на брак, което е 100% 
гаранция за реализация в реален тираж!

KPMG одитира тиража на Списание 8, което е допълнителна гаранция за 
верността на данните.

128 СТРАНИЦИ с  корична цена 4,96 лв. С тези параметри Списание 8 излиза 
от май 2012 г. 

www.piero97.com



ДУМАТА НА 
РАЗПРОСТРАНИТЕЛИТЕ:

СПИСАНИЕ 8 Е ЕДНО ОТ 
ТРИТЕ НАЙ-ПРОДАВАНИ 
СПИСАНИЯ В БЪЛГАРИЯ, 
категорични са фирмите раз-
пространителки. СПИСАНИЕ 8  
се предлага за свободна продаж-
ба в цяла България. Изданието 
работи с всички големи дистри-
бутори - „Стрела“, „Национална 
дистрибуция“, „Прес“, РЕП, „Бул-
прес“ и др. Продава се на репо-
ве, книжарници, по летищата, 
по веригите бензиностанции 
ОМV,  Shell,  “Лукойл”, “Петрол”, 
“Еко”, в моловете, а също и с 
абонамент. В столицата  при 
някои разпространители брак на 
практика липсва!
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МНОГО ВИСОК
ВИСОК
СРЕДЕН
НИСЪК

ВИСШЕ
ПОЛУВИСШЕ
СРЕДНО
ОСНОВНО
НАЧАЛНО

3,66%
11,89%
70,12%
14,33%

66,16%
6,40%

26,52%
0,61%
0,30%

ДО 10 ГОДИНИ
МЕЖДУ 10 - 20
МЕЖДУ 20 - 30
МЕЖДУ 30 - 40
МЕЖДУ 40 - 50
МЕЖДУ 50 - 60
МЕЖДУ 60 - 70
МЕЖДУ 70 - 80
НАД 80 ГОДИНИ

0,51%
7,69%

24,36%
26,92%
21,79%
13,85%
3,33%
1,28%
0,26%

*Без учащи се

ПРОУЧВАНЕ НА 
АУДИТОРИЯТА *

ВЪЗРАСТ

ДОХОД ОБРАЗОВАНИЕ

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

КАЧЕСТВЕНА АУДИТОРИЯ - Читателите на СПИСАНИЕ 8 са интелигентни и 
търсещи хора, с висше (72,56%) и полувисше (26,5%) образование, със среден 
и висок доход (общо 86%). Те са лоялни на Списание 8, активно участват в 
кампаниите и инициативите ни и ни подкрепят.

ЖЕНИ

59,77%
МЪЖЕ

40,23%

Сред читателите на 
Списание 8  лек превес 
имат дамите. Обяснимо 
е освен със склонността 
на съвременничките да 
четат повече от мъжете, 
както показват проучвания, 
и с по-големия интерес 
към езотеричните теми в 
списанието.
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ИНИЦИАТИВИ:

СПИСАНИЕ 8  с партньорството на „Вашият градинар” ООД и Столична община 
организира кампанията „Да спасим в суматохата кестените”. На централната алея 
в Борисовата градина бяха поставени 130 капани за листоминиращ молец, напаст 
по кестените от 20 години. Включиха се актьори от софийските театри, водещи 
медии като БНТ и БНР, граждани. Инициативата продължава - наесен. СПИСАНИЕ 8 ще 
организира нова акция, свързана със спасяването на символите на столицата. Ще се 
проведат обучителни курсове в училищата и ще призовем гражданите да се включат в 
събирането на шумата като основна мярка за борба с вредителя.
Повече на www.kesteni.bg. На 31.10.2010 г., в навечерието на празника Вси светии, 
СПИСАНИЕ 8 организира мащабна акция за събиране на кестеновата шума в 
Борисовата градина. Включиха се стотици граждани. Известни личности, сред 
които актрисите Ана Пападополу, Йоана Буковска и траколожката проф. Валерия Фол, 
събираха окапалите листа, преоблечени като вещици. Кампанията продължи и в 10 
софийски училища и през следващите години. За учениците имаше образователни 
лекции по проблема. Децата с ентусиазъм почистиха градинките в близост до 
училищата си.
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ИНИЦИАТИВИ:

Организирахме поредица от фотографски конкурси, сред които:
Заедно с Обединена българска банка и агенция Булфото – „Преоткрий България“, 
„Духът на традициите“, „Дивият свят на България“ и „Тайната на занаятите“
С Агенцията по трансплантация и БГдонор – „Полетът на душата“
С Винпром „Пещера“ – „Топлината на българите“
С издателство Бяло братство – „Магията на Рила“
Ежегодния конкурс за читателски снимки „Твоят поглед“, организиран съвместно 
с Olympus и Sony. В някои от изданията му се включиха по повече от 2000 фотографи.
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Издадохме луксозния албум „Родопи – 
Свещената планина“ със снимките 
на Николай Генов и Христо Тодев и 
текстовете на Румяна Николова. 
Концертът за представянето му с 
участието на Валя Балканска се превърна 
в мащабно културно събитие, а тиражът 
на албума бе изчерпан за броени седмици.

ИНИЦИАТИВИ:

Освен изложби с наградените 
снимки от конкурсите, 
организирахме и изложбите „По 
нови пътеки с Opel“, „Животът 
отвисоко“ на фотографа с криле 
Йордан Йорданов.

желание
изкуство
въображение
отношение
творчество

Изложба на Йордан Йорданов
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Списание 8 е социално ангажирана медия – активно подкрепя екологични 
и социални каузи. „8” е организатор или желан партньор на изяви с широк 
обществен отзвук, като:

• Първата международна конференция по нанотехнологии в София 
• Представянето на ново златно чудо на траките (първият регистрационнен 
номер) в Мол София на 16 септември 2009 г. 
• Кампания „350” - на 24 октомври 2009 г. Списание 8 заедно с Коалиция за  действия 
срещу промените в климата събра читатели и приятели и изписахме с телата си 
„350” - максимално допустимата норма въглероден диоксид във въздуха.
• Възрастни и ученици с противогази можеха да се видят на 10.10.2010 г. по обяд 
в Борисовата градина. Те играеха федербал, футбол, разхождаха се, носеха и 
голям плакат с надпис „За да дишаме“.  Инициативата на Списание 8 бе част от 
световната кампания за деня „350“. Тя целеше да покаже какво ще се случи, ако 
веднага не бъдат предприети конкретни мерки срещу глобалното затопляне.
• Проект „Шарена приказка” – Списание 8 и художничката Станка Желева изрисуваха 
стени в детските отделения на десетки болници и детски заведения в София и 
страната.

ИНИЦИАТИВИ:
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Списание 8 е организатор на кампанията, свързана с опасните „Е-та“ в храните – 
общоевропейска инициатива за понижаване на допустимите норми на някои добавки в 
храните, за които недвусмислено беше доказано, че в сега разрешеното си съдържание 
увреждат човешката ДНК.

ИНИЦИАТИВИ:

В края на 2014 г. участвахме в залесяване по склоновете на Витоша заедно със „Зеления 
отбор“. Поляната край пътя от „Алеко“ към Бистрица след няколко години ще бъде 
истинска млада смърчова гора благодарение на повече от 500 фиданки, които откриха 
новия си природен дом.
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