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Списание L’Europeo навлиза в 15-ата си българска година като 
най-тиражното, най-„тежкото“ и любимото на четящата ау-
дитория издание в България. 

Със средно 9000 продадени екземпляра на всеки 45 дни L’Europeo 
е безспорен лидер в категорията на заможните и образованите 
читатели в България. Вече повече от десет години българското 
издание е и единственият официален наследник и продължител 
на едно от най-старите и авторитетни европейски списание 
– L’Europeo от 1945 година – собственост на прочутата итали-
анска издателска къща Рицоли – RCS MediaGroup SpA. 

Българското издание успешно продължава традицията на „мер-
цедеса“ на европейската „тежка журналистика“, като успява да 
привлече на страниците си световни имена като Орхан Памук, 
Кърт Вонегът, Андрей Кончаловски, Исабел Алиенде, Фредерик 
Бегбеде, Виктор Пелевин, Едуард Олби, Никита Михалков, Елиф 
Шафак, Харолд Пинтър, Амели Нютомб, Гор Видал и много други.
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Списанието е пристан и за най-добрите български майстори на 
словесността и журналистиката като Бойко Василев, Димитър 
и Петър Стоянович, Захари Карабашлиев, Георги Господинов, Ге-
орги Мишев, Георги Данаилов, Вержиния Захариева, Константин 
Вълков, Георги Милков, Любен Дилов-син, Димитри Иванов, Иван 
Гарелов, Валери Найденов, Драгомир Симеонов, Мартин Захари-
ев, Владимир Зарев, Татяна Ваксберг, Александра Гюзелева и мно-
го, много други. 

Прочути са колаборациите му с най-добрите български теа-
трални и филмови режисьори, сценографи, фотографи и худож-
ници, а политическите му интервюта без изключения са темел-
ни в жанра и винаги далеч надхвърлят партийното злободневие 
и се превръщат в исторически документи за епохата.
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Монотематичността на L’Europeo му осигурява много по-дълъг 
живот в домашните библиотеки в сравнение с обичайната пе-
риодика и списанието е предмет на страстно колекционерство, 
като отделни негови исторически броеве на вторичния пазар 
достигат десетократно увеличение на коричната си цена.
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Партитата, с които L’Europeo презентира новите си броеве, 
също се превърнаха в знаменитост на нощния живот, събират 
средно по 300–400 посетители и са изключително успешна и 
търсене форма за пряк маркетинг и реклама.
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Новост е възможността за специализирани броеве, 
направени в колаборация с известни български кам-
пании. Изключителни продажби и голям интерес 
предизвикаха съвместните ни издания с компани-
ите Дерма Акт („Великата красота“) и Сирма Груп 
Холдинг „Кратки истории от бъдещето“.

DERMA ACT SIRMA
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През 2023 г. L’Europeo планира издаването на 6 редовни и 3 специализирани броя 
и за нас е чест и отговорност да бъдете наш спомоществовател и рекламодател!
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