
посредник между 

общностите от приключенци, 

организатори на събития,

вдъхновяващи личности, 

бизнеси и марки с интерес 

към активния начин на живот.

нашите канали са...

Най-голямата българска медия   
за активеН НачиН На живот

от 2009 г.

360̊  
медия  за приключеНия
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оНлайН°

360mag.bg

facebook.com/360mag

instagram.com/360mag

youtube.com/360mag

tweeter.com/360mag

С твърда аудитория от над 150,000 души месечно и над 50,000, които 
ежедневно сърфират в социалните ни канали.  

Онлайн медията ни е най-големият информационен източник в сфера-
та на приключенския туризъм и алтернативния спорт.

Поради уникалното съдържание и ежедневното обновяване, 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 и различни социални мрежи достигаме до 
още по-широка аудитория.



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°.



списаНие° оНлайН°
Висококачествена изработка и хартия, с тираж над 7 000 бр., 
изпълнени със свобода и вдъхновение и разпространени в цяла 
България. Поради естеството и периодиката на медията, едно 

копие се чете от повече от седем души.

Списанието дава специално отношение към най-новите и модерни постижения и тенденции 
в приключенията, туризма, спорта, природата и културата, представени чрез разнообразни автори 
           и дизайн със силно индивидуален стил. Излиза два пъти в годината с летен и зимен брой.



реализация°

° последователите Ни във Facebook към момеНта са Над 

55,000
души

° месечНият обхват На всичките Ни оНлайН 
каНали достига близо 

1 000 000

° средНите продажби На СПИСАНИЕТО Надхвърлят 

75%
° Непродадените броеве се връщат за пов-
торна продажба в пакет или се подаряват 

на тематични събития

° Броевете се разпространяват масово в 
РЕП-мрежата в страната, всички бензинос-
танции, магазини Инмедио, Фотосинтезис, 

онлайн в www.store.bg, както и в специа-
лизираните спортни магазини и места за 

практикуване на различни спортове.



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.
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Мъже

Жени

35-44 г. 

под 24г.

над 44г. 

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.


