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→ КОИ

СМЕ НИЕ?

Forbes възхвалява постиженията на успешните
и вдъхновяващи личности в света на бизнеса.

Създаденo от B. C. Forbes през 1917 г., списание Forbes e най-големият бизнес
медиен бранд в света, достигащ до 120 млн. читатели.
От октомври 2019 г. Forbes България отново започва да излиза на българския пазар като месечно политически независимо бизнес списание с концепция
за съдържанието, съвпадаща с тази на американския бранд. Списанието ще
се издава от българската “Фондация за насърчаване на предприемачеството”,
чрез дъщерната компания “Българска бизнес медия” ЕООД, с краен собственик
Йордан Матеев, бивш главен редактор в периода 2010-2018 г. Издателството е
структурирано като социално предприемачество с основна цел насърчаване на
предприемаческия дух в България.
Forbes България предоставя на своята аудитория от влиятелни лидери, топ
мениджъри и милениъли интересни истории и информация за бизнеса, инвестирането, технологиите, предприемачеството, лидерството и филантропията;
Мисията на списанието е да възхвалява постигането на успех и да помага
на хората да сбъдват мечтите си и да преследват щастието. Forbes България
ще обединява бизнес лидерите в смислени дискусии, за да стимулира обмяната
на иновативни идеи и да създава добра среда за бизнес и филантропия.
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В ЧИСЛА

Forbes България е сред най-влиятелните бизнес издания на нашия
пазар, достигайки до собственици на компании и най-високото
ниво мениджъри;
На пазара на: Първо число на месеца
Периодичност: Месечно
Тираж: 10 000 бр.
Издател: Българска Бизнес Медия ЕООД

АУДИТОРИЯ

15%

46%

18-24

ЖЕНИ

25%
45+

ПОЛ

54%

МЪЖЕ

Читателите на Forbes са активни, добре
образовани, с високи доходи, амбициозни,
любопитни, взимащи решения и определящи общественото мнение;

30%

25-34

ГОДИНИ

30%
35-44

Висш мениджмънт
Предприемачи
Инвеститори
Милениъли
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→ РЕДАКЦИОННИ СЕКЦИИ
Forbes България дава на своята аудитория критичен поглед върху
бизнес възможностите и безпрецедентен достъп до най-влиятелните хора в страната и света, посредством своите редакторски
материали, преводни статии, колумнисти и класации.

ЛИДЕРИ НА МИСЪЛТА

Колумнистите на Forbes внимателно следят всичко, което се случва в икономиката, анализират го и изненадват с тези и аргументи, които обикновено
са обратни на преобладаващите. Разбиват митове, представят неочаквано
различни гледни точки, противопоставят краткосрочните с дългосрочните
ефекти, могат да открият проблеми там, където всичко изглежда розово и
да намерят основания за оптимизъм там, където нещата се смятат за безнадеждни.

КЛАСАЦИИ

Forbes e списанието, известно със своите класации, които се цитират от
медиите в цял свят. Във всеки брой на българското издание представяме актуални класации за „Най-богатите хора в света“, „Най-влиятелните хора на планетата“, „Най-големите компании“, „Топ 100 на световните знаменитости“,
„Най-добрите работодатели“ и други.

ИНОВАТИВНИ ЛИДЕРИ

Кои корпоративни лидери оглавяват творческия подем, променящ нашия свят?
Използвайки уникална формула, Forbes класира лидерите, които реализират
най-великите нови идеи и допринасят най-много за чудесата на бъдещето. Секцията показва вдъхновяващи личности - филантропи, предприемачи, спортисти
или хора на изкуството, които по един или друг начин са оказали влияние върху
цялото общество.
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→ РЕДАКЦИОННИ СЕКЦИИ
МЕНИДЖЪРСКИ СТРАТЕГИИ

Секцията събира първокласна общност от лидери, които променят своите
сектори. Защо едни компании продават успешно продуктите си, а други се
провалят? Какви решения и действия стоят зад най-успешните мениджъри
в света и у нас? Отговор на тези въпроси дава секция СТРАТЕГИИ, която
събира истории за методите, с които мениджърите управляват компаниите.

ИСТОРИЯ ОТ КОРИЦАТА

Forbes България показва движещите сили, които стоят зад новосъздаденото
богатство, водят до създаването на нови работни места и променят облика
на цели сектори. Екипът на изданието обръща внимание не само на богатството – целта е да се нарисува един вдъхновяващ портрет на непрестанно
променящата се същност на предприемача.

ПРЕДПРИЕМАЧИ

Отдаваме заслуженото на компании от малкия и средния бизнес, избрани въз
основа на фактори, като участие в живота на общностите, ангажираност
към персонала и блестящи бизнес резултати. Тези истории разказват за направените грешки и научените уроци с конкретни примери, как предприемачите
разрешават проблемите си с продажбите, разпространението или финансирането на своя бизнес.

ФИНАНСИ И ИНВЕСТИЦИИ

Експертите на Forbes анализират в дълбочина стратегиите и инвестициите,
които гарантират вашето финансово бъдеще и възхваляват най-големите фондове за дялово участие, асет мениджъри и финансови институции, определящи
новия облик на финансите.
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FORBESLIFE

Секцията ForbesLIFE е посветена на хубавия начин на живот и насладата от
успеха. Независимо дали става въпрос за екзотични пътувания, стилно облекло
или мечтани коли и къщи, ние представяме местата, продуктите и преживяванията, които показват живота, в най-добрата му форма и за които си
заслужава да похарчите своите пари и време. ForbesLIFE представя един свят,
който показва тенденции, дестинации, продукти и преживяания с уникални истории и доказана стойност. Част от тази секция са материалите посветени на
СТРАСТИТЕ НА БОГАТИТЕ, с която ще предоставим безпрецедентен достъп
до стила на живот и изтънчения вкус на хора от България и света.

• Луксозни пътешествия
• Изкуство и култура
• Мода и красота

• Кулинарни и спиртни изкушения
• Часовници и бижута
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→ СЪБИТИЯ

Forbes осигурява интерактивни изживявания чрез своите събития,
които експлоатират всички измерения на съвремения бързопроменящ се свят. Ние свързваме марки и аудитории по най-добрия
начин, за да създадем дългосрочни партньорства, спомени и преживявания, които движат бизнеса напред.

FORBES BUSINESS AWARDS

Конкурсът насърчава предприемаческия дух и добрите практики в страната ни.
Основната му цел е да стимулира почтеността в бизнеса, да подпомогне успешните предприемачи в тяхното развитие, да подкрепи стартиращите компании
и младите българи, които правят своите първи стъпки в предприемачеството.

FORBES WOMEN SUMMIT

Годишна среща на успешни и активни българки - топ мениджъри и предприемачи,
които чрез директен неформален контакт обменят знания, опит и вдъхновяващи идеи, които да им помогнат да станат по-успешни лидери и по-щастливи
хора. Всички дами имат възможност да споделят своите осъществени мечти
и онези, които предстоят да бъдат достигнати. Част от този проект е и
годишното печатно издание FORBES WOMEN, където се представят историите на успешни в бизнеса български жени, както и вдъхновяващи примери за
преуспяващи дами от света.

30 ПОД 30

Глобална общност на най-иновативните млади умове, чиято роля се подчертава
чрез нашата годишна селекция. В 30 под 30, Forbes България представя 30 хора
на възраст до 30 години – млади предприемачи, таланти и носители на промяната в различни социални сектори, които вдъхновяват, споделяйки идеология,
трудности и концепции, неразривна част от пътя им към успеха.
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→ ПАРТНЬОРСТВА
МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРСТВА

Екипът на списание Forbes България вярва, че подкрепянето на най-добрите
практики ще послужи за пример и ще създаде климат на доверие и партньорство между компаниите, които развиват успешен бизнес в България. „Българска бизнес медия“ ЕООД, издател на списание Forbes в България и притежател
на изключителните права свързани с бранда FORBES, предоставя възможност
за реализиране на медийни партньорства, чрез осигуряване на рекламно присъствие и отразяване в каналите на Forbes България.

ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ СЪБИТИЯ

Forbes България може да сподели своето ноу-хау и да използва своите контакти и мрежа от партньори, предприемачи, инвеститори и топ мениджъри,
за да организира или партнира в персонализирани събития на компании и организации и да спомогне за създаване на нови партньорства и достигане до
стратегически клиенти и цели.
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ФОРМАТИ

FORBES BRANDVOICE

Рубриката Forbes BrandVoice e премиум канал за публикуване на съдържание
във Forbes България, който предоставя на рекламодателите възможност
сами да напишат статия и да споделят своя опит и знания, да разкажат
успешната си бизнес история и да достигнат до правилната аудитория. Във
всеки етап от създаването на този формат, редакторския екип на Forbes е
на разположение да съдейства и консултира при изготвянето му.
Forbes BrandVoice публикациите са с ясно посочен автор, позиция и снимка, имат специфичен дизайн и предоставят експертна информация и перспективи на читателите на изданието, представена по елегантен начин в
контекста на редакционното съдържание.

ЗНАНИЕТО НА БИЗНЕС ЛИДЕРИТЕ

Маркетингов инструмент, който се предлага като част от специалните
теми на списанието. Материалите се представят в пълен синхрон с концепцията на Forbes, под формата на текст или класическо интервю (Q&A),
като фокусът е върху конкретна личност. Рекламодателите имат пълен
контрол върху съдържанието, получават предварително въпросите и имат
възможност да редактират, крайния резултат, а читателят получава прозрачността, от която има нужда, за да може да оцени достоверността на
поднесената му информация.
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BRAND INSIGHTS

ФОРМАТИ

Brand Insights е нов маркетингов инструмент на Forbes за естествена реклама, чрез който историите за вашия бранд се подготвят от редакторския екип на списанието и се вписват по естествен начин в цялостното
съдържание на Forbes.
Гордеете се с успехите на своите продукти и услуги, пробивате успешно на
външни пазари, иновациите са в ДНК-то на вашия брад, полагате огромни
грижи за щастието на вашите служители, следвате високи етични стандарти и прилагате отговорни към обществото корпоративни политики, добросъвестни данъкоплатци сте и имате значителен принос към развитието

на българската икономика. Всичко това е прекрасно и заслужава уважение,
но вече не е достатъчно. В днешния динамичен и изпълнен с рискове свят
е жизнено важно историите за вашия бранд или компания да стигнат по
високоефективен начин до умовете и сърцата на хората.
Чрез публикациите Brand Insights информацията за вашия бранд ще стигне
по естествен, вълнуващ и интересен начин до читателите в обема и стилистиката на типичните за Forbes статии посредством това, което правим най-добре вече 102 години - разказването на бизнес истории (storytelling).
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Toy wonder:
AmAlgAm’s 1:8 model
of The mclAren
sennA comes wiTh
A remoTe conTrol,
which operATes
The supercAr’s
lighTs And opens iTs
elecTric doors.

The Super
ModelS

Want a vintage Bugatti, a classic Ferrari
or a modern Mclaren supercar at
a fraction of the cost? Amalgam Collection
will build one—at a fraction of the size.
By C h u C k Ta n n e r T

andy Copeman and his team of master craftsmen in Bristol, England, build cars that enthusiasts covet: the 1938 Alfa Romeo 8C
2900 Mille Miglia, 1938 Bugatti Type 57SC
Atlantic, 1962 Ferrari 250 GTO 3589GT,
1961 Jaguar E-Type Series 1-3.8 Coupé and
1957 Porsche 356A Speedster, to name a few.
Each car is an impeccably detailed, beautifully painted handmade masterpiece—and costs a fraction of what these vintage
vehicles and contemporary exotics would sell for at auction or
through a dealer.
Then again, they’re also one eighth the size. That’s because Copeman’s company, Amalgam Collection, specializes

S

in building meticulous scale models of vintage and modern
automobiles. In fact, without a visual clue to reveal the relative size, it’s often hard to tell Amalgam’s miniature masterpieces from the real thing. “That’s the goal,” says the 65-yearold founder. “If you can take a high-resolution photograph
and put it in front of somebody, and they have no idea whether they’re looking at a model or the real car, then we’ve done
our job.”
Some of Amalgam’s models even perform like their full-size
cousins. For example, the new 1:8 scale McLaren Senna, which
costs a little more than $13,000, features headlights, taillights
and hazards that light up via remote control. The doors are motorized and can move up and down on command.

Copeman’s interest in tinkering developed when he was a
teenager. He built a reflecting telescope when he was 14, as well
as a couple of electric guitars. One of his greatest passions was
modifying and racing mopeds. “I used to strip all the steelwork
off them and turn them into lean, mean machines and then
race them in my parents’ garden in London,” he recalls with a
chuckle.
After dropping out of school at 17, Copeman became something of a nomad: “I was a young hippie and traveling throughout Europe and North Africa. That’s what anyone with a sense
of adventure would look to do at the time.” He eventually settled in an artists’ colony in Somerset, England, called Nettlecombe Studios, which was established by British painter and
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printmaker John Wolseley. At Nettlecombe, Copeman found
his vocation as a model maker after being asked to create
scaled buildings and villages for an architecture firm.
He moved to Bristol in the late 1970s, and within a decade
he and three of his colleagues had formed Amalgam Modelmakers. “After six years [working for a small model-making
company], our skills and confidence had grown to the point
where we decided to start our own partnership making architectural models for the likes of Norman Foster and other rising
starchitects, as well as industrial designers like James Dyson,”
Copeman says.
Amalgam began designing model cars for Formula 1 racing
teams in 1995 after approaching Jordan Grand Prix, a nascent
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THE EYE

Това е формат със съдържание предназначено изключително за рекламодатели
в луксозния сегмент продукти и услуги. Чрез голяма и качествена визия, придружена с кратка информация, екипът на Forbes България представя най-добрите
продукти и изживявания и дава достъп на нашите рекламодатели до първокласна платежоспособна публика.
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2019

Брой

Forbes US

Forbes BG

Краен срок за
рекламни визии

На пазара

ОКТОМВРИ

Топ колежите
Следващите стартъпи за милиарди долари
Най-богатите знаменитости в Америка

Топ 70 на българските знаменитости
Иновативни лидери – спец тема. на броя

18.09.2019

1.10.2019

НОЕМВРИ

Forbes 400 на най-богатите хора на планетата
Най-добрите компании в света
Най-добрите работодатели в света – спец
тема

Недвижими имоти – спец тема – Forbes Luxury Real Estate
Най-добрите работодатели в България
Човешки ресурси - успешни примери и практики
/ HR – ите на бъдещето;

15.10.2019

1.11.2019

ДЕКЕМВРИ

Топ 50 на финансовите технологични компании
Героите на филантропията

Икономиката на България през 2020
30 Под 30 –BG селекции
БАНКИ И ФИНАНСИ – спец тема

15.11.2019

1.12.2019

FORBES WOMEN
3 януари

100-те най-влиятелни жени в света
Най-високо платените актриси и актьори в
света
50-те най-добри жени в технологията в Европа

Най-влиятелните жени в българския бизнес

15.12.2019

3.01.2020
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