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Факти
Жената, която чете
GRAZIA е на възраст между 20
и 45 години, градски тип, с
добро образование и силни
кариерни амбиции. Тя е на ти
с технологиите, независима
и способна да се грижи,
както за себе си, така и за
семейството си. Отговорна,
но в същото време
търсеща забавлението,
непознатото, правилното
място в правилното време.
Жената GRAZIA обича да
експериментира. Нейният
месечен доход надвишава
средния за страната,
а личните й интереси
покриват многообразие
от теми.

ЦИРКУЛАЦИЯ: 16 000
брой страни
ци

: 146-162
ДАТА НА ПАЗАРА: 26-ТО ЧИСЛО ВСЕКИ МЕСЕЦ
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История
GRAZIA е италианско модно
и бюти списание, което цели да
напътства и забавлява читателите
си с полезни материали и съвети.
GRAZIA им дава усещането, че са
част от рядка, но много ексклузивна
група хора, обединени от идеята
за естествената красота, както
отвътре, така и отвън. В ДНК-то
на изданието е заложено вярването,
че красотата не в свързана с
младостта, а с усещането за самия
теб.
GRAZIA в световен мащаб се
различава от останалите издания
в този сегмент с уникалната
си формула за миксиране на
информацията, луксозните стоки и
практичните и достъпни съвети.
Тази формула за успех се прилага
не само в Италия, но и във всички
интернационални издания от
мрежата на GRAZIA - от Италия
до Китай, от Мексико до Индия.
Публиката на бранда вярва в
премиум усещането за списанието,
което, въпреки променящия се
медиен и лайфстайл климат, остава
вярно на себе си. Едно от големите
преимущества на GRAZIA е нейната
природа на хамелеон, която й
позволява да представя всяка идея
и рекламна стратегия по уникален и
необичаен начин.
GRAZIA влиза в ролята на
най-добрата приятелка, чието
присъствие носи усещане за лекота
и забава. Заедно с абсолютната
философия за изтънченост, на
страниците на списанието
на пиедестал е издигната
женствеността, която оцелява през
времена на промени.
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Рубрики
новини: Какво се случва около нас – можем да
отговорим на този въпрос! Материалите написани с
типичния за GRAZIA остроумен стил, покриват всички
най-актуални теми от светския живот. Социалните
проблеми също намират своето място в изданието.
Историите, които да провокират вниманието на всеки
са разположени в рубриките: 10 Hot Stories, Форум, Лице в
лице, Diary, Goddess…
мода: GRAZIA знае как да разказва истории,
използвайки модата като ключ за комуникация с
читателите. Тренди, шик, с лека доза претенция, но
и с усещане за забава и безупречно око към детайла,
списанието отразява най-актуалните и важни модни
събитие от Милано до Париж, от Лондон до Ню Йорк.
Показвайки топ трендовете и прогнозирайки бъдещите
такива, GRAZIA знае как да говори езика на модата.
красота: Това е една от най-важните рубрики в
списанието. Благодарение на прецизното мнение на
нашия бюти редактор Люба Вангелова, изданието
отразява всичко, което си заслужава да знаем за света
на красотата. Нейният разпознаваем стил на изразяване
допринася за материали изпълнени с полезна информация,
лични впечатления и практични съвети.
лайфтайл: Нека се забавляваме, да слушаме готина
музика, да четем актуалните книги, да декорираме, да
пътуваме, да гледаме качествено кино! Всички аспекти
на lifestyle-a, както го разбира GRAZIA, и още много
са обединени в нашата Lifestyle секция. Читателите
могат да я използват като гид, който да ги отведе до
забележителни дестинации, вкусни ресторанти и шумни
фестивали.
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Специални
Проекти
жена на годината
Престижното събитие се
случва за първи път през
2006 година, когато екипът
на GRAZIA усеща нуждата да
награди и аплодира всички найзаслужили жени в страната.
Основната цел на събитито е
да отдаде нужното признание
на влиятелните, смислени и
отдадени на професията си дами
у нас. Освен награждаването,
„Жена на годината“ винаги се
обвързва със специфична социална
кауза – развитието на градската
среда, благотворителността,
бъдещето на децата, влиянието на
спорта и още и още. По традиция
церемонията е бляскава и уникална
по рода си. Тя събира на едно
място знаменитости, хора от
бизнеса, медиите и приятели на
изданието.

Grazia Shopping Night
Събитието е насочено към активните модерни жени на
възраст между 18 и 45. Всяка гоина през юни изданието
събира най-запалените шопинг фенове за ексклузивна
шопинг вечер придружена с много специални намаления.
Извесни модни блогъри подкрепят събитието и влизат
в ролята на стилисти, а популярните гости допринасят
още повече за високата енергия на този шопинг маратон.
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Специални
Проекти
продукт
GRAZIA е
позиционирано
в сегмента на
дамските лайфстайл
издания като
списание, което
винаги изненадва
приятно читателите
си не само с
материалите и
фотосесиите си,
но и с практичните
продукти,
които могат да
бъдат намерени
ежемесечно вложени
в броевете.
Козметика, бюти
аксесоари или
практични и удобни
чанти – това е
елементът, който
кара читателите
да обичат още
повече бранда.

специален детски брой
Юни и септември са месеците, които
GRAZIA избира да посвети на наймалките. Тогава списанието създава
голяма част от своето съдържание
с мисъл за малчуганите и техните
майки. Модни предложения, специална
детска фотосесия, материали свързани
с репродуктивното здраве, шопинг
съвети и специални оферти намират
място в страниците посветени на найочарователните същества около нас.

Grazia Casa
Изданието посвещава
специална секция
на интериорния
дизайн. Във фокуса на
рубриката попадат
къщите на звездите,
най-атрактивните
дизайн хотели по
света, уникални
ресторанти и клубове,
които привличат
милиони посетители
с архитектурата и
интериорния си дизайн.
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