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оgledai.se е списание за хората, които вярват, че промяната към 
по-добро зависи от всеки един от нас, чрез всяко наше действие, 
всеки един ден. Ето защо, нашата мисия е да покажем хората-
герои в нашето общество. Tези, които променят средата към по-
добро. Чрез вдъхновяващи статии, интервюта, лични истории и 
материали, списанието предствя една различна гледна точка на 
случващото се в България и света. Показва положителни примери, 
вдъхновяващи истории, мотивацията и добрината на хората, които 
искат да направят Земята едно по-добро място за живот.

Списанието не е насочено към масовата аудитория, а към 
тези, които искат да променят света или правят първи стъпки към 
промяната, като с това имаме за цел да създадем общност, която 
синергично взаимодейства и разширява своите мащаби. 

Списанието излиза шест път в годината, на хартиен носител в 
тираж от 2500 (±15%) броя и неограничен тираж в електронна 
версия (първи брой на списанието бе свален над 2000 пъти).  В 
подкрепа на нашата мисия, развиваме и сайт www.ogledai.
se, където ежедневно представяме вдъхновяващи  истории от 
България, както и рубрики от гост-автори.

Главните теми в следващите броеве:

I брой  Промяната (реализиран)
II брой  Образование (септември/октомври)
III брой  Щастието (ноември/декември)
IV брой  Иноваторите (януари/февруари)
V брой  Нежната сила (март/април)
VI брой  Научна революция (май/юни)
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РЕКЛАМНА
ТАРИФА

ЦЕНА 650 лв. ЦЕНА 450 лв. ЦЕНА 450 лв.
РАЗМЕРИ:
широчина 205 мм
височина  265 мм

РАЗМЕРИ:
широчина 205 мм
височина  265 мм

РАЗМЕРИ:
широчина 205 мм
височина 265 мм

Цяла страница 1/2    страница 1/2    страница

ЦЕНА 1000 лв.

РАЗМЕРИ:
широчина 210 мм
височина  265 мм

Фолио
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Корица

Втора корица Трета корица Четвърта корица

ЦЕНА 1100 лв. ЦЕНА 1100 лв. ЦЕНА 1500 лв.

РАЗМЕРИ:
широчина 265 мм
височина: 275 мм

РАЗМЕРИ:
широчина 265 мм
височина: 275 мм

РАЗМЕРИ:
широчина 265 мм
височина: 275 мм

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

 EКСКЛУЗИВНО ПОЗИЦИОНИРАНЕ 20%

 ТАКСА ИЗРАБОТВАНЕ НА ВИЗИЯ 10%

 ФИКСИРАНЕ В РУБРИКА 15%

 ВЛАГАНЕ НА САШЕ В ЦЯЛ ТИРАЖ 0.15 лв на бр.

 ПРИ ПОЗИЦИОНИРАНЕ В ПОВЕЧЕ   ОТ ЕДИН 
БРОЙ 

-5% за всеки следващ 
брой

* Ценовата оферта включва позициониране в хартиеното и електронното издание.
** Цените са крайни и върху тях не се начислява ДДС.
*** Цените са за пълноцветни материали.
**** Указаното в тарифата разположение на стандартините формати на страниците е примерно. 
Действителното им разположение зависи от графичното оформление на страницата или от 
изискванията на рекламодателя, указани в писмената поръчка. 

Заявки за рекламно позициониране се правят до 20-то число на месеца, а рекламните материали се 
подават най-късно до 25-то число на месеца.
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PR Публикация 
(Обем - 1стр. Изготвя се от редактор)

ЦЕНА 600 лв.



Нашите читатели

57% 43%

(данни от проучване на сайта ogledai.se )
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85.99%
3.89%
1.86%
1.84%
0.61%

ДЪРЖАВА

България
САЩ
Англия
Германия
Гърция

ГРАД

* Данните по демографския показател се отнасят за читателите в сайта www.ogledai.se и електронната
веррсия на списанието. Хартиеното списание се разпространява единствено в град София. 



78%
22%

ВИСШЕ

СРЕДНО

ОБРАЗОВАНИЕ

ИНТЕРЕСИ

- позитивни новини 
- бизнес и икономика
- личностно развитие и лидерство
- култура и общество

- здравословен начин на живот
- социални каузи
- образование, наука
- устойчива промяна

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

8.5%

35.2%

30.3%

16.6%

6.7%
2.7%

ВЪЗРАСТ
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ДОХОД

43% от чиатателите са с доход над 1000 лв.

26% от чиатателите са с доход мeжду  800 и 1000 лв.




