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онлайн°

нашите канали са...:

печатно°

ФорМат За ФеноВе и ценитеЛи! 
Висококачествена изработка и хартия, с тираж над 5 000 бр., 
разпространени в цяла българия и изпълнени с вдъхновение. 

Живота на всяко издание трае с години, а едно копие се чете от 
повече от 10 души.

изданието използва екологични материали за производство.

2009 - 2011  12 х 17 см  
стандарт за джоб  

2008
идея

2012 - 2017  22 х 24 см  
уникален формат

2018 - 2019  24 х 30 см  
голям формат

2020 - до сега  24 х 34 см  
top table книги

печатната медия става все по-елитарен продукт и аудиторията ни очаква и получва цяло преживяване.
Форматът на книга / албум пази емоционалната стойност, която ние и читателите ни търсим.
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онлайн°

360mag.bg

facebook.com/360mag

instagram.com/360mag

youtube.com/360mag

tweeter.com/360mag

360mag e твърда аудитория от над 150,000 души месечно и над 50,000, които ежедневно сърфират в 
социалните ни канали. От 2009 година онлайн медията ни е най-големият масов информационен из-

точник в сферата на приключенския туризъм и алтернативния спорт.

Поради уникалното съдържание и ежедневното обновяване и дългата ни история страницата ни е с висок 
рейтинг при търсене в Google и често е източник на информация за други медии.  

Чрез активното използване на партньорски канали, лидери на мнение (инфлуенсъри) и различни социални 
мрежи достигаме до още по-широка аудитория.

2012 - 2017  22 х 24 см  
уникален формат

акцент при работата с партньори в интернет пространството е създаване на вдъхновяващо съдържание 
във видео, снимков и текстови формат и връзка с цялата приключенска общност.
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събития°
Организираме и участваме в много тематични събития, с които подкрепяме партньорите си 

и поддържаме връзка с читателите си. Можете да проследите всичко интересно и актуално, което се 
случва в света на активния и здравословен начин на живот в секция „събития“ на сайта на 360° или като 

се свържете с нас, ако се интересувате от предстощи събития, в които искате да участвате..

Можем да ви предложим участия и позициониране на гама от събития свързани с рзнообразни 
лайфстайл и спортни активности. Можете да разчитате че ние ще се погрижим за присъствие-

то ви  на терен, а вие да получите надлежен отчет, подкрепен със снимки и/или видео
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реалиЗация°

° посЛедоВатеЛите ни ВъВ Facebook къМ МоМента са над 

57,000
души

° Месечният обхВат на онЛайн канаЛиtе ни достига до 

1 000 000

° средните продаЖби на тираЖите надхВърЛят 

75%напъЛно иЗчерпаниа някои броеВе са 

° годишно на събития срещаМе над

150, 000
° а За събитията чуВат общо над МиЛион души

души

° годишно органиЗираМе каМпании и събития За над

100
кЛиента

° годишно съЗдаВаМе над 

1000
статии

души

 МреЖа от аВтори, Видео и ФотограФи от над 

70
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аудитория°

Аудиторията ни има широк и постоянно разрастващ се спектър от 
интереси и нужди. Те са активни и динамични хора 
от 16 г. до 60 г., с усещане за свобода и 
ентусиазъм, които получават 
от практикуването 
на различни спортове.

51% 

49% 

24%

40 %

20%

16 %

Мъже

Жени

35-44 г. 

под 24г.

ДРУГИ 

25-34 г. 

динамични, образо-
вани и добре ин-
формирани ,с висок 
стандарт

имат отговорно 
отношение към 

природата и света

ценят ка-
чеството 
и разноо-

бразието

обикновено 
практику-
ват повече 
от един 
спорт

активни потреби-
тели на нови про-
дукти от всички 
сектори

Задават тенденции 
за стил, комфорт и 
качество на живот 
в обкръжението си.

Приключенията, спортът и активният начин на живот предполагат по-висок жизнен 
стандарт, поради необходимостта от закупването на специализирана екипировка и 
организирането на пътувания до места, които позволяват практикуването им.
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