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Медийно портфолио Hiend

#1 гайд за най-добрите заведения и събития в България

610 000 читатели месечно

www.piero97.com
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Места
Модерни клубове, ресторанти, 

кафетерии и развлекателни 
локации

Забавления 
Месечна програма на най-
добрите клубове. Информация 
за събития, фестивали, филми, 
туристически дестинации, 
джаджи

Мода
Последни тенденции в модата, 
идеи за ежедневно облекло и 

специални клубни аутфити

Лица 
 

Интервюта с вдъхновяващи 
личности с отличаващи се 
идеи и интереси

www.piero97.com
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ПРИНТ

GO GUIDE 

16 години лидер в бранша
Покритие: големи градове

Тираж: 20 000 копия
Безплатна дистрибуция

GO ГРЪЦКИ КАРТИ

Тасос / Халкидики 
Лятна карта за най-

добрите места
Препоръчани ресторанти,

кафетерии и барове 
от Go Guide

GO КАРТА ПЛОВДИВ

Карта за най-добрите 
места в Пловдив

Селектирани ресторанти, 
барове и кафетерии 

от Go Guide

GO КАРТИ ЗИМНИ КУРОРТИ

Карта за най-добрите 
места в Банско
Селектирани

ресторанти, барове и
кафетерии от Go Guide

www.piero97.com
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GOGUIDE.BG 

440 000 уникални посетители
1 130 000 импресии

 

Февруари 2020, Google Analytics 

Могат да бъдат предоставени допълнителни

статистики и метрики от Gemius

ДИДЖИТАЛ

Ежедневен е-бюлетин 

10 000 абоната

Instagram 

34 000 последователи

TIK TOK 

3 500 последователи

Facebook 

104 000 фенa

YouTube 

5000 - 10 000  
среден брой 

гледания на видео

най-интересните 
видеа имат повече
от 20 000 гледания

Медийно портфолио Hiend
www.piero97.com
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ГОДИШНИ НАГРАДИ

 
1 500 000

рийч на рекламна 
и ПР кампании

10-20 000
гласували

Ключови факти
Нашите редактори 
номинират най-добрите 
ресторанти, клубове 
и барове на годината

Потребителите гласуват 
за любимите си места 
в специален микросайт

Мултиканална 
кампания- ТВ, радио, 
външна реклама, принт, 
диджитал, социални 
мрежи, инфлуенсъри

Церемонията по 

награждаване на 
победителите събира на 
едно място мениджъри и 
собственици от бранша

Победителите получават 
плакети, а всички 
номинирани- стикер 
с „Препоръчано 
от Go Guide”

GO GUIDE FOOD & DRINK AWARDS

www.piero97.com
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GO GUIDE AFTER WORK EVENTS

1-2 пъти 
в месеца

Период

400+
Посещаемост

Като медия, която 
познава отлично града 
и неговия живот, Go 
Guide видя нужда и 
потенциал да раздвижи 
софийската сцена с 
поредица от малки и 
по-големи събития.

Когато София е само 
работен пристан между 
уикенд забавленията 
Go превръща един 
делник в празник.

www.piero97.com


