
КАЛЕНДАР НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ИЗДАНИЯ 
 на вестник Марица за 2022 година

ЗДРАВЕ

Здраве и красота. Здравословен 
начин на живот - спорт, диети, добро 
настроение. Здравеопазване. Постижения 
в медицината. Ветеринарна грижа. 
Психическо здраве. Дентална защита.

ЗА ЖЕНАТА
Силните дами на деня. Красота 
и козметика. Модни тенденции. 
Barbi Girl. Дамските аксесоари. 
Козметични процедури. Какво искат 
жените?

AГРО § ВИНО
Фермер на Тракия. Агротехника.
Растителна защита. Земеделските 
организации в помощ на агробизнеса. 
Винопроизводство. Обучения и отличия 
във винарството

27 януари | четвъртък 24 февруари  | четвъртък 21 март | четвъртък

ВЕЛИКДЕН
Великден - традиции и обичаи. 
Рецепти иукраса. Изгодни великденски 
предложения. Пролетно почистване в дома 
и офиса. Модни тенденции. Детокс след 
празниците - диети, спорт, хоби

ОБРАЗОВАНИЕ
 Средно и висше образование. Къде да 
учим - училища, колежи, университети. 
Летни курсове и академии. Детското здраве. 
Детски игри и забавления. Книгите и 
дигиталните устройства в света на децата.

ДОМ

Архитектура и дизайн. Строителство  - 
инвестиции, системи и техника. Интериор- 
тенденции в офиса и дома. Ремонт 
ипочистване. Градин

14 април | четвъртък 9 май  | четвъртък 2 юни  | четвъртък

ЗОО
Внимание и грижа към домашните 
любимци. Ветеринарни специалисти и 
клиники.

URBAN § LIFE
Градски живот - развитие, иновации и 
творчество в бизнеса. Мода, култура, 
места за забавления. Млади таланти и 
предприемачи. Лица с интересни професии.

ОБРАЗОВАНИЕ
Средно и висше образование. Къде да 
учим. Частни курсове и академии. Детското 
здраве. Детски игри и забавления. Книгите и 
дигиталните устройства в света на децата.

30 юни  | четвъртък 28 юли  | четвъртък 25 август  | четвъртък

ТЕХНО § АВТО
Автомобилна индустрия. Грижа за 
автомобила - аксесоари, застраховане, 
сервизи. Транспорт. Иновации в света на 
технологиите. Мъжките джаджи - игри и 
техника. Ревюта на марки.

ДОМ
Архитектура и дизайн. Строителство - 
инвестиции, системи и техника. Интериор 
- тенденции в офиса и дома. Ремонт и 
почистване. Отопление.

ТУРИЗЪМ
Планински почивки - СПА и спорт. Културни 
и развлекателни дестинации. Хоби, 
оборудване. Здраве.

29 септември  | четвъртък 27 октомври  | четвъртък 24 ноември  | четвъртък

КОЛЕДА
Коледа - традиции и обичаи. Подаръци - 
за малки и големи. Рецепти и украса. 
Зимни модни тенденции. Новогодишни 
предложения. Детокс след празниците - 
диети, спорт, хоби.

15 декември | четвъртък

АУДИТОРИЯ

• 62% - областен град
• 38% - по-малък град
• 61% - жени
• 39% - мъже
• 36% - във възрастова граница 18-35 г.
• 45% - във възрастова граница 35-55 г.
• 19% - във възрастова граница на 55 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
• ежемесечно списание
• 25 200 читателска аудитория /печатно и 

дигитално издание/
• facebook – 51 500 последователи
• разпространява в брой на вестник 

„Марица“
• достъпно и на marica.bg
• анонсира се във вестник „Марица“, 

marica.bg, fasebook, instagram

АГРАСпециализирано издание

април 2021

Номинаци
и 

2- 7 стр.

Победителите ще бъдат обявени 

и наградени в деня на официалното 

откриване на едноименната изложба 

на вестник “Марица” и рекламна къща 

“Хермес Медиа” 

8 април от 11 ч. в началото на “Цар-

Симеоновата градина” до ДНА.

АВТО
Специализирано издание

Ноемрви 2021

Дебютантите на 2022 г.

2
Европа без дим на пътя -  мечтата става реалност

10
Защо 
електрическите автомобили остават недостъпни за българите15

АВТОСТЪКЛА МУСТАНГ
MUSTANG-BG.COM

ПРОДАЖБА И МОНТАЖ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ЧЕЛНИ, ЗАДНИ, СТРAНИЧНИ АВТОСТЪКЛА

ДИРЕКТЕН ВНОСИТЕЛ НА АВТОСТЪКЛА ОТ ЕВРОПА, САЩ, ТУРЦИЯ И КИТАЙ

ДОСТАВКА НА АВТОСТЪКЛА ЧРЕЗ КУРИЕР ДО ВСИЧКИ ТОЧКИ НА СТРАНАТА
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Специализирано издание

КОЛЕДА
Р азличната Коледа - уютът на дома ще се превърне в 

основен извор на коледно настроение тази година. На 

страниците на "Марица Коледа" ще намерите куп идеи 

за това, как да направите празника запомнящ се въпреки 

наложените ограничения, които неминуемо ще променят 

рождественските традиции и обичаи на много семейства. 

Екипът на вестник "Марица" и "Хермес 
Медиа" Ви желаят весела Коледа и 

щастлива Нова 2021 година, която да 
донесе на всички ни здраве и късмет!

декември    '20

Специализирано издание

41 университета 
приемат с оценка 
от матура 4

7 съвета как да 
изберем училище 
за първолака

14

Профилирана или 
професионална 
паралелка - какво 
губи и какво печели 
седмокласникът?

8

май 2021

Меню за шампиони  
от атлетката Габи Петрова

С деца в кухнят
а

Подгответе се за
 бъркотия,  

но пък ще преборите злоя
дството

Диана Шингарова 

разкрива тайните на 

арабската кухня

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ИЗДАНИЕ
юли 2021

август 2021
Уча с специализирано издание

ПО ТЕТРАДКИТЕ 
ЩЕ ГИ ПОЗНАЕТЕ!

8 СЪВЕТА  КЪМ РОДИТЕЛИ И ПЪРВОЛАЦИ

ПОПЪЛВАТ 
ПОСЛЕДНИ МЕСТА  

В УНИВЕРСИТЕТИТЕ

Как да си купиш 
всички учебници за 
30 лв., ако единият 
струва 24?

март 2021

ЖЕНАТА
Специализирано издание

Имате ли страх от високото?  

Не му се поддавайте, а носете токчета. 

Иконата Мерилин Монро го е казала най-

добре: "Дайте на едно момиче правилните 

обувки и то ще превземе света".

8 март е още един повод да си 

припомним, че пътят към баланса понякога 

минава през нестабилността, а в слабостта 

се крие изненадваща сила. 

Време да се поглезите, да отбележите 

женския празник с шампанско и приятелки 

или просто да се впуснете в любимите си 

занимания. В унисон с вълнуващото събитие 

ние сме ви подготвили модни съвети, за да 

освежите гардероба си, отговор на вечния 

въпрос  - „Какво искат жените?“, както и 

предложения за свободното време.

Zа

април 2021

Специализирано издание

ПРОЛЕТ

Под знака на коронавируса традициите не са това, което бяха. Цветница остана без китните върбови клонки, Великден - без гости от близо и далеч, а думата "заедно" придоби нов  и различен 
смисъл. И макар отбелязването на пролетните празници да е необичайно, в 

тази странна обстановка има и нещо позитивно - отърсваме се от 
 излишния стрес на пазаруването, обръщаме внимание на себе си и най-
близките, създаваме нови ритуали. И вярваме, че най-доброто предстои.

юни 2021

МИНИМАЛИСТИЧНИЯТ  

СТИЛ НИ ДАВА СВОБОДА 
ТЕЗИ ИНФИНИТИ  

БАСЕЙНИ ЩЕ СПРАТ ДЪХА ВИ 

ИЗКУСТВО И ПРИРОДА СЕ 
СРЕЩАТ В DOMAINE DES ANDEOLS

www.piero97.com
Срокове за заявка и материали - 10 дни преди излизането на пазара


