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CREATIVE BULGARIA е първото 
годишно двуезично издание, кое-
то ще представи действащите 
компании в маркетинговия и кому-
никационния сектор у нас с най-ус-
пешните концепции, примери и ис-
тории от тяхната дейност. 

ФОКУС в съставянето на изда-
нието ще бъде визуалното пред-
ставяне на най-добрите проекти, 
разработени от българските ком-
пании през 2019 г., както и на вече 
стартирали кампании в настояща-
та 2020 г.   

ЦЕЛТА на изданието е да създаде 
по-силна и ефективна колаборация 
между бизнеса и агенциите, показ-
вайки творческия и стратегиче-
ския потенциал на рекламните и 
PR групи и на продуцентските сту-
диа, които помагат на брандовете 
у нас да се развиват и да подобря-
ват общуването си с потребите-
лите.  
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CREATIVE BULGARIA дава възмож-
ност на всяка творческа, комуни-
кационна и продуцентска компания 
да представи своя екип и компе-
тенции и най-вече своите успешни 
кампании и проекти, разработени 
за местни и/или международни 
брандове. 

АУДИТОРИЯ: Представители на 
големия, средния и малкия бизнес в 
страната, публичния сектор, биз-
нес организации и асоциации, ака-
демичния сектор, медии.  

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ: Изданието 
ще се разпространява безплатно 
до маркетинг директори на клю-
чови компании, опериращи в Бълга-
рия. Ще се продава свободно в раз-
пространителската мрежа в цяла 
България. 

ЕЗИК НА ИЗДАНИЕТО: български 
и английски.
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ВЪЗМОЖНОСТИ 
ЗА УЧАСТИЕ В ИЗДАНИЕТО:

10 СТРАНИЦИ, на които да 
представите проектите, екипа и 
компетенциите на творческото 
звено във Вашата компания –  
цена по тарифа:  
10 000 лв. без ДДС.

РЕКЛАМНА ДЯСНА СТРАНИЦА – 
цена по тарифа:  
4200 лв. без ДДС.

1 PR СТРАНИЦА – 
цена по тарифа:  
6200 лв. без ДДС; 

2 PR СТРАНИЦИ – 
цена по тарифа:  
10 100 лв. без ДДС. 

Тираж - 15 000 броя
Срок за заявка на участие  
с материали - 30.8.2020
Затваряне 
на изданието - 10.9.020

Свържете се с нас  
и заявете своето участие  
на:  adv@manager.bg

тел:   0886 11 66 01,  
0885 95 44 27,  
0884 72 73 90
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