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Мит Прес, част от „ВМ Финанс Груп“, е 

водеща компания, специализирана в 

издаване и разпространение на печатни 

периодични и непериодични издания, 

продуциране на съдържание, развитие на 

интернет сайтове и провеждане на събития. 

Компанията е единствената по рода си медия, 

насочена към българските мениджъри, 

предприемачи и собственици. 
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Водещото бизнес 

списание в България

12 000
тираж

4200+ 
абонамент

130 стр. 
обем

месечно
издание

Вътрешна 

страница

Нов дизайн 

и обновено съдържание
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Специални 

годишни издания

www.piero97.com



В цялата страна в разпространителската мрежа на периодичния печат 

Летище София, Централна автогара София

Търговските
вериги

МЕТРО

Петролните
канали

Онлайн през 
платформите

Фантастико

Билла

Кауфланд

Шел

OMV

ЕКО

Helikon

Boxie

PoChehli

BiblioЛукойл

Petrol

Заведения

Мементо

The Cocktail Bar

Магазини

CasaVino

Дар

Аванти

www.magazin.manager.bg

Точки на продажба
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Мъже

Жени

58,73%

41,27%

Пол Възраст

60 и 60+ 5,99%

45–49 г. 13,06%

40–44 г. 8,25%

21–39 г. 47,29%

18–20 г. 3,53%

до 17 г. 5,68%

Местоживеене

Малък и 
среден град

Пловдив, 
Варна, 

Бургас, Русе

София 37,90%

26,93%

35,17%

50–59 г. 16,76%

Аудитория / демография
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Голяма част от читателите ръководят собствен бизнес или имат намерение да 
стартират в по-късен етап от живота си. 

Вярват, че финансовата сигурност е лична отговорност, 
и са ползватели. 

Ценители са на високото качество – обичат да 
притежават продукти, носещи престижна марка, и се 
отъждествяват с нея. Не биха се поколебали да платят 
повече за стока, която вярват, че е качествена. 

Ценители са на хубавата храна и на качествени напитки, обичат да си доставят 
удоволствие и да опитват нови вкусове.

Значителна част от тях заемат мениджърски позиции и 
ръководят екипи. Хора с богата обща култура и добро 
образование. 

Аудитория / профил
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Бизнес списания.

Достигат до хората, които вземат решения в 

почти всички области на бизнеса. 

За 96% от търговските и маркетинг директорите* бизнес пресата е най-добрият 
канал за провеждането на ефективна рекламна кампания, защото: 

• изгражда положителен корпоративен имидж; 
• спомага за по-добрата познаваемост на марката; 
• ефективна е при въвеждане на нов продукт; 

*Източник: Marketing to Manufacturing, Guy Consterdine

• достига до специфична таргет група; 
• подпомага продажбите;
• е ценово ефективен рекламен канал. 

Предоставят на бизнеса информация за новостите и развоя 

на събитията в областите, в които оперира. 

Защо?

www.piero97.com



Бизнес списания. Рекламен канал, който работи.

Говорих с търговец от 
рекламираната компания

Коментирах рекламата с 
колеги

Потърсих повече 
информация в интернет

Подтикна ме да потърся 
допълнителна информация за 

продукта / услугата

55%

58%

68%

74%

81%

Предприети действия след виждане на реклама в бизнес списание
(за период от 6 месеца)

Източник: American Business Media / Yankelovich & Harris

Купих продукта /
препоръчах продукта
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„МениджърНюз” е новинарски 

сайт на сп. „Мениджър“. 

13,6 млн.*
импресии

10 млн.*
посещения

5,2 млн.*
уникални

посещения

234 500+
последователи
във Facebook

Основна цел на редакционния екип е да 
представя оперативно и безпристрастно новини 
и анализи от управлението на компаниите, 
маркетинга, бизнеса, страната, Европа и света. 

Основен професионален принцип е спазването 
на добрите практики и етичните стандарти в 
журналистическата професия. 

*Данни на годишна база за 2020 г.
www.piero97.com



„Обекти“ е сайт за науката

и техниката, за Земята и

Космоса, за загадките и

мистериите в света около

нас. За нещата и хората,

които правят така, че

големите прозрения да се

случват.

31,9 млн.*
посещения

13,4 млн.*
уникални 

посещения

61,7 млн.*
импресии

210 000+
последователи
във Facebook

Сайтът е изключително популярен и

представя актуална научнопопулярна

и любопитна информация в над 600

статии месечно.

*Данни на годишна база за 2020 г.
www.piero97.com



„Новите родители“ е сайт за радостите,

тревогите и подвизите на родителството.

Сайт за хора, които имат много ангажименти и много мечти, които се стремят
към успешна кариера, но в същото време са отдадени докрай на семейството
си и искат да предоставят най-доброто на своите деца.

Сайтът „Новите родители“ се старае да подбира последна информация от
световни проучвания по най-различни теми, засягащи родителството и децата;
намира най-точните събеседници, когато става въпрос за здравето на духа и
тялото; споделя личните си преживявания и истории за детството и
родителството; забавлява се от сърце с най-смешните моменти на родителите и
децата; търси нови приятели и техните мнения за всичко, което ги вълнува.

3,2 млн.*
посещения

2,3 млн.*
уникални

посещения

4,3 млн.*
импресии

*Данни на годишна база за 2020 г.
www.piero97.com



В портфолиото на МИТ

Прес са както събития

с традиции, така и

иновативни формати.

XI Зелен форум

III форум Отговорни производители

III Бъдещето на парите 

През 2020 г. въведохме 

хибриден начин на провеждане. 

III Щастието на нацията

VII Фарма форум

Достигнахме чрез излъчване на

живо и последващи гледания в

социалните мрежи до над 50

хил. души в цялата страна.

www.piero97.com



Мисията на конкурса 

„Мениджър на годината“

е да представя обективно и 

достойно лидерите в бизнеса. 

В тринадесетте издания на 

конкурса „Мениджър на 

годината“ досега са участвали 

над 450 бизнес ръководители. 

От тях 78 са жени, оглавяващи едни от най-големите 

и общественозначими компании в страната. 

Сред победителите десетима са българи и 

трима са чужденци, сред финалистите 

чужденците са 20. 

За тринадесета поредна година най-

престижният конкурс за висши бизнес 

ръководители в България отличи лидерите, 

които създават, прилагат и утвърждават добри 

управленски практики, включващи високи 

етични стандарти и обществена отговорност. 

www.piero97.com



3 пъти в историята на конкурса победители 

са били представители на нежния пол.

През годините престижната награда е 

връчвана от двама български президенти –

Росен Плевнелиев и Румен Радев. 

www.piero97.com



Затова екипът на сп. „Мениджър“ през 

2020 г. реализира проект, посветен на 

финалистите, победителя и партньорите в 

тазгодишното издание на конкурса. 

За нас е важно успехите на мениджърите да стигат до широката

общественост, да вдъхновяват и да показват пътя напред.

Историите и 

предизвикателствата, 

които срещат най-

успелите мениджъри у 

нас, представихме в 

документален филм, 

който през ноември 2020 г. 

беше излъчен в 

националния ефир на bTV. 

МЕНИДЖЪР НА ГОДИНАТА 2020 - ФИЛМЪТ
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