
Списание ИКОНОМИСТ е българският 

партньор на реномираното британско издание 

The Economist. Всеки петък на страниците 

на списанието може да прочетете както 

ексклузивни материали от The Economist, 

така и актуални български теми, подготвени 

в духа и традициите на британското списание 

и спазвайки професионалните му стандарти. 

Във всеки брой на ИКОНОМИСТ ще откриете 

и мненията на водещи икономически, 

финансови и политически анализатори от 

България и чужбина. Уникалната смес от 

оригинално съдържание на The Economist и 

авторските материали на българския екип 

прави ИКОНОМИСТ единствено по рода си 

седмично списание в България, в което на едно 

място са обяснени всички важни вътрешни и 

международни процеси. 

ИКОНОМИСТ с ексклузивно съдържание от 

The Economist – мястото, където ще намерите 

повече от един отговор! 

ТИРАЖ .......................................................10 000 БР.*

АУДИТОРИЯ ................................................123 000**

СТАРТИРАНЕ ....................................ЯНУАРИ 2016 Г.

ПЕРИОДИЧНОСТ...................................СЕДМИЧНО

КОРИЧНА ЦЕНА ........................................... 2,99 ЛВ.

ОБЕМ .............................................................68 + СТР.

РАЗМЕРИ ..............................................204 X 265 ММ

ЦВЯТ ................................................................... CMYK 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ................В ЦЯЛАТА СТРАНА

* Официално одитиран тираж 
**Брой достигнати читатели месечно
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ОСНОВНИ РУБРИКИ: 
„Гледна точка“ - запазена територия за водещи 

икономически, финансови и политически 

анализатори по горещи теми както за българското 

общество, така и в световен план. 

„The Economist обяснява“ - гледната точка 

на британското списание по интересна тема, 

обикновено встрани от злободневния новинарски 

поток. 

България – страниците, на които екипът на 

списанието разработва актуални теми от 

икономиката, социалния живот и политиката 

в защита на интересите и от гледната точка на 

гражданите – данъкоплатци. 

Свят – най-актуалните международни теми през 

прочита на The Economist. 

Личен капитал – полезна информация за личните 

финанси, включваща различни инвестиционни 

възможности, образователбни предложения, 

маркетингови съвети. Част от секцията е БГ 

предприемач – рубрика за съвременни self-made 

предприемачи.

Наука&Техно – информация за научни открития 

и технологични новости в сътрудничество със сп. 

“BBC Знание“

Exit – място за културни, спортни и развлекателни 

материали, изготвени със съдействието на 

журналисти от другите списания и интернет сайтове 

в богатото портфолио на издателя S Media АД. 

ИКОНОМИСТ ОНЛАЙН
WWW.ICONOMIST.BG 

Интернет сайтът на списанието е мястото, където 

може да се запознаете с някои от актуалните 

разработки от страниците на ИКОНОМИСТ, както и 

ексклузивното съдържание на The Economist. Освен 

това, всеки ден от iconomist.bg ще се информирате 

за новините от България и света, които си струва да 

знаете. 

Горещите новини и важните материали може да 

откриете и на фейсбук страницата на ИКОНОМИСТ

СТОЛИЦА И ГОЛЕМИ ГРАДОВЕ .......................84%

МАЛЪК ГРАД .........................................................16%

МЪЖЕ .....................................................................70%

ЖЕНИ ......................................................................30%

НАД 25 Г. .................................................................75%

ПОД 25 Г. .................................................................25%

ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ .....................................85%

АУДИТОРИЯ
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