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ГРАДЪТ 
Е ВОДЕЩОТО 
MULTICHANNEL 
СПИСАНИЕ 
ЗА НОВИ СГРАДИ, 
АРХИТЕКТУРА, 
ГРАДСКА СРЕДА И 
ПАЗАР НА 
НЕДВИЖИМИ 
ИМОТИ

РАЗПРОСТРАНЯВА СЕ:
PRINT:
 в търговската мрежа
 чрез абонамент
  на събития на ГРАДЪТ Медиа Груп, специализирани 
форуми, изложения и конференции

DIGITAL:
 https://gradat.bg/spisanie
  Специален дигитален формат “Online reader”, достъпен 
на https://gradat.bg

 Issuu
SOCIAL MEDIA:
 Facebook, LinkedIn, Instagram

Изданието излиза 6 пъти в годината в обем от 240+ страници

Брой 1

февруари

Брой 4

август

Брой 2

април

Брой 5

октомври

Брой 3

юни

Брой 6

декември

  BEST new buildings постижения при реализация на съвременни сградни 
проекти, aрхитектура, дизайн, функционалност

  Living and Workplace trends тенденции в сградната архитектура в 
различните сегменти в България и в света 

  Building innovation - Products, innovations and buildings technologies 
технологии, системни решения и иновации за по-стойностни и устойчиви 
сгради

  Градската транспортна инфраструктура и мобилност 
  Market outlook инвестиционната среда в ключовите пазарни 
сегменти,свързани с нови сгради и активи в недвижими имоти
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АУДИТОРИЯ 
PRINT + DIGITAL

Професионален профил

21% 
Архитекти

27% 
Real Estate инвестиционни 

и development компании

2% 
Други

13% 
Строителни 
компании

5% 
Инженери

10% 
Real Estate консултан-
ти, брокери и проект 
мениджъри

5% 
Публичен сектор - 
Министерства и 

Общини

6% 
Банков сектор

11% 
Производители и 

доставчици на сградни 
продукти и технологии

PRINT
 тираж принт 3000
 абонамент 1457
 търговска мрежа 1100
  таргетирано по база данни + кампанийно на 
събития на ГМГ 443

  всеки брой се разглежда от средно 5 читателя
~ 15 000 аудитория print

DIGITAL ISSUU
~ 20 000 прочитания на брой

ONLINE READER/GRADAT.BG
~ 5000 уникални прочитания на дигитална публикация
~ 25 000 аудитория digital
*gradat.bg  ~ 65 000 уникални потребители на месец/  

~ 230 000 импресии

SOCIAL MEDIA
Facebook, Instagram, LinkedIn
~ 20 000 достигната аудитория за публикация

ОБЩА АУДИТОРИЯ (ТАРГЕТИРАНА)
PRINT + DIGITAL ~ 40 000

www.piero97.com
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  Следящи трендове в 
различните области на 
модерния начин на живот 
- активни, динамични, 
отворени към света 

  С афинитет към луксозни, 
lifestyle продукти и услуги 

  С особено активно 
отношение към 
заобикалящата ги среда - 
интересуват се, обитават 
и инвестират в луксозни 
имоти 

  Притежават автомобили 
от висок клас 

АУДИТОРИЯ 
PRINT + DIGITAL

  Често пътуват и се 
интересуват от луксозни 
дестинации 

  Използват и се интересуват 
активно от технологични 
устройства и иновативни 
продукти 

  Естети, с добър вкус, 
любопитни и добре 
образовани, имат интерес 
към първокласните 
брандове, оценяват 
качеството 

  Лоялни към брандове, 
спечелили доверието им

АУДИТОРИЯТА НА СПИСАНИЕ ГРАДЪТ:

Позиция в компанията

34% 
Висш 
мениджмънт

15% 
Среден 
мениджмънт

42% 
Собственик/ 

Акционер

9% 
Оперативно ниво, 
студенти и други

Демографски профил

39% 
възраст 
от 35 до 50 г.

23% 
възраст 

от 50 до 65 г.

6% 
възраст над 65 г.

5% 
възраст под 25 г.

27 % 
възраст 
от 25 до 35 г.

Географско разпределение

71% 
София

15% 
Големи градове

7% 
Малки градове

7% 
Чужбина

Средни месечни нетни доходи

27% 
От 10 000 до 
20 000 лв.

23% 
От 5000 до 
10 000 лв.

38% 
над 20 000 лв.

12% 
под 5000 лв.

Разпределение по пол

58% 
мъже

42% 
жени
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ФОРМАТИ И 
ЦЕНИ
СТАНДАРТНИ ФОРМАТИ

  1 страница реклама 
(228 х 275 мм обрязан формат, 233 х 
285 мм необрязан формат)

800 EUR
  1 страница ПР-материал / 
Advertorial (по template) 
(228 х 275 мм обрязан формат, 233 х 
285 мм необрязан формат)

900 EUR
  Фолио ПР-материал / 
Advertorial (по template) 
(456 х 275 мм обрязан формат, 466 х 
285 мм необрязан формат)

1400 EUR
  Фолио реклама 
(456 х 275 мм обрязан формат, 466 х 
285 мм необрязан формат)

1300 EUR

ПРЕМИУМ ФОРМАТИ 
  Първа корица 
(228 х 275 мм обрязан формат, 233 х 
285 мм необрязан формат)

по договаряне
  Водещо фолио 
(2-ра корица + 1ва стр.) 
(456 х 275 мм обрязан формат, 466 х 
285 мм необрязан формат)

2400 EUR
  Първо фолио 
(2-ра+3-та стр.) 
(456 х 275 мм обрязан формат, 466 х 
285 мм необрязан формат)

1800 EUR

1 страница
228х275 мм

(необрязан)
233х285 мм

фолио
456х275 мм

(необрязан)
466х285 мм

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
Да се има предвид печатаемата 
площ (обрязан формат). Рекламата 
се изпраща в необрязан формат. 
Това представлява обрязания 
формат наддаден с по 5 мм от 
всички страни (поле за рязане/bleed). 
Важни графични елементи, лого и 
текст е добре да бъдат минимум 
5 мм навътре от обрязания формат

Формат
Векторен формат - EPS (версия CS3 
или по-ниска), PDF или растерен - ТIFF, 
JPEG (резолюция 300 dpi). 

Цветове
Цветовият модел е необходимо да е 
CMYK (без Spot или Panton цветове). 

Текст
Текстовете в растерните 
формати е необходимо да бъдат 
растеризирани. За векторните 
формати EPS текстовете е 
необходимо да бъдат конвертирани 
в криви. При PDF може да има 
шрифтове, които да са прикрепени 
(embedded).

Добре е да се избягва използването на 
системни шрифтове.
Цветът на черните текстове да 
съдържа само черна съставка CMYK 
(0/0/0/100). Дебелината на линиите да 
не е по-малка от 0.3 pt. Премахване на 
overprint на бяло (0/0/0/0).

Снимков и графичен материал 
Рекламните визии да не съдържат 
допълнителни слоеве или канали. 
При използване на ефекти (gradients, 
meshes, transparency, drop shadows 
и др.) е необходимо те да бъдат 
растеризирани.
  Висока резолюция (Print) - 
изображения в цифров вид (300 dpi, 
минимум 5000 px, CMYK)

  Ниска резолюция (Online) - 
изображения в цифров вид (72 dpi, 
максимум 1800 px, RGB)

  Второ фолио (4-та+5-та 
стр.) 
(456 х 275 мм обрязан формат, 466 х 
285 мм необрязан формат)

1700 EUR
  Първо фолио в раздел 
(456 х 275 мм обрязан формат, 466 х 
285 мм необрязан формат)

1600 EUR
  Трета корица 
(228 х 275 мм обрязан формат, 233 х 
285 мм необрязан формат)

1500 EUR
  Четвърта корица 
(228 х 275 мм обрязан формат, 233 х 
285 мм необрязан формат)

3500 EUR
  Твърда вътрешна корица 
(223 х 275 мм обрязан формат, 228 х 
285 мм необрязан формат)

2000 EUR
  Твърда вътрешна разгъвка 
(крило) 
 (441 х 275 мм обрязан формат, 451 
х 285 мм необрязан формат)

3500 EUR

*а без ДДС 

Позициониране чрез 
десктоп/мобилна версия 
на gradat.bg, Issuu, 
Facebook, LinkedIn и 
Instagram.
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ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ ИЛИ РЕАЛИЗАЦИЯ 
НА ИНВЕСТИЦИОНЕН СГРАДЕН ПРОЕКТ 

PRINT 
  4 страници - 1200 EUR 
4000 знака и до 4 илюстрации, които могат да бъдат снимки (екстериор 
и интериор), рендери, фасади, ситуация, функционални разпределения, 
разрези 

  6 страници - 1500 EUR 
6000 знака и до 8 илюстрации, които могат да бъдат снимки (екстериор 
и интериор), рендери, фасади, ситуация, функционални разпределения, 
разрези

  8 страници - 2000 EUR  
8000 знака и до 12 илюстрации, които могат да бъдат снимки (екстериор 
и интериор), рендери, фасади, ситуация, функционални разпределения, 
разрези

Всички публикации се позиционират:

DIGITAL
  Gradat.bg – Exclusive Online reader, 
достъпен на https://gradat.bg/ , представя в атрактивен и съвременен 
дигитален формат публикацията на всички мобилни и десктоп устройства  
и остават в архив  
виж : https://gradat.bg/content/okol-lake-park-golf-and-residential-
community

  Issuu 
водещата електронна издателска платформа, позволяваща съдържанието 
на сп. ГРАДЪТ да достига до читателите в цифров формат,адаптиран за 
всички съвременни устройства

SOCIAL MEDIA
Facebook, LinkedIn и Instagram 

CONTENT/NATIVE 
MARKETING

print +digital + social media
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