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Кои СМе ние

ОПИТ 

ние сме най-голямото В2В издание 
за търговия с бързооборотни стоки на 
българския пазар. 
Вече 14 години работим за развитието на 
сектора, предоставяйки актуална пазарна 
информация.

ТАРГЕТ 

нашите читатели са мениджъри, които 
взимат решения, работещи в международни 
и регионални търговски вериги, управители 
и собственици на търговски обекти, 
производители, дистрибутори, вносители 
на бързооборотни стоки в българия, аптеки, 
бензиностанции, рекламни агенции и 
агенции за проучване на пазара.

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ 

ние сме единственото списание за 
търговия, което се разпространява чрез 
безплатен абонамент, директно и поименно 
в 15 000 тираж, с пенетрация над 90% от 
търговските обекти в българия.  това е 
възможно благодарение на изключително 
добре развитата база данни, с която 
списанието разполага.

 е най-високо оценяваното 
FMCg списание по отношение на 
информацията, публикувана в него

KNOW HOW 

ние сме част от международна медийна 
група, която притежава дългогодишен 
опит в издаването на В2В списания, 
обхващащи множество сектори: 
търговия на дребно с бързооборотни 
стоки, хотелиерство и ресторантьорство, 
хлебарство и сладкарство и др.

МУЛТИМЕДИЯ

ние сме развита и динамична платформа, 
която осигурява успешни таргетирани 
комуникации чрез печатни и онлайн 
публикации, директен маркетинг и 
организиране на събития.
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СъДърЖание

НОВИНИ: национални и международни 

ЕКСКЛУЗИВНИ ПРОУчВАНИЯ: изследвания 
върху конкретни продуктови категории за пазара 
и поведението на потребителите, направени 
специално за pRogRESSiVE

АНАЛИЗИ: наблюдава тенденциите и анализира 
последиците от развитието на пазара и 
компаниите, опериращи в сектора, както и на 
други активни участници в търговията

АНАЛИЗИ НА КАТЕГОРИИ: продуктовите 
категории, представени от няколко гледни точки: 
маркетингови агенции, доставчици, търговци и 
потребители

SHOppING BASKET: Месечен мониторинг на 
цените в основните търговски вериги – проучване 
от типа Mystery Shopping

pHARMACy  

ИНТЕРВюТА: топ мениджъри на компании, опериращи 
в бързооборотния сектор, представят своите виждания 
за развитието на пазара и потребителите

pRO BRAND TEST: тестване на продукти от различни 
категории и оценка на техните качества чрез методите 
на сензорния анализ

БъЛГАРСКИ БИЗНЕС: представяне на български 
компании, които разказват за бизнеса си, продуктите, 
които произвеждат и стратегиите си за развитие 

BEAuTy CARE: анализ на продуктови категории, 
предназначени за грижа за косата, лицето и тялото

ПРОДУКТИ И ПРОМОцИИ: Компаниите рекламират 
нови или ребрандирани продукти, както и продукти, 
които се предлагат на промоция, или са част от сезонни 
или национално организирани маркетинг кампании

 

Управление на категориите

поръчка на продукт

организиране на
търговското пространство

Информацията 
от списание 

pROGRESSIVE 
се използва 

при вземането 
на решения за 
управление на 

магазина

организиране на 
промоционални активности

инвестиции в магазина

подготовка на персонал

64%

64%

63%

76%

74%

65%

В2В Списание за 

FMCG сектора

Digital брой & 

NEWSLETTER

FMCG Събития

Конференция

AWARDS

Category Retail Forum

RETAILERS

Търговска Карта

Профил на ТВ

Shopping Basket

FMCG Класации & 

Доклади

Уебсайт

Социални Медии

www.piero97.com



Кои Са нашите читатели

67% от читателите на списание progressive заявяват, 
че информацията, публикувана в изданието, влияе върху 
взимането им на решения в по-голяма степен, отколкото, 
тази от други бизнес издания.

КачеСтВо на
инфорМацията 

* проучване, направено сред получателите на pRogRESSiVE

pROGRESSIVE VS. ДРУГИ БИЗНЕС ИЗДАНИЯ
В сравнение с други бизнес издания, списание pRogRESSiVE е оценявано 
почти от всички читатели по отношение на:

еКСКлУзиВноСт на
инфорМацията 

Външен ВиД на
изДанието 

30
минути

62%
от съдържанието

е средното време, което 
читател изразходва 

за прочитане на 
списанието.

се чете средно от 
един читател

нашите читатели 
са вашите бизнеС 

партньори!
pRogRESSiVE има повече 

от 15 000 читатели.

67%
поВече

31%
еДнаКВо

2%
по-МалКо

82% 79% 96%
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37%
Хранителни /Смесени / Магазини от 
традиционната търговия

5%
Международни търговски вериги

таргет

Списание pRogRESSiVE достига до мениджърите, вземащи решения в търговията с бързооборотни 
стоки - търговците, производителите, вносителите и дистрибуторите, аптеките и бензиностанциите, 
осигурявайки целевата аудитория на рекламното ви съобщение.

43%
мениджъри/
директори

48%
оперативни
служители

pRogRESSiVE е най-голямото В2В списание в 
сектора с бързооборотни стоки в българия.

9%
други

ПОЛУчАТЕЛИ

2%
бензиностанции

18%
регионални търговски вериги

15%
Дрогерии, аптеки с козметична част

Списание pROGRESSIVE се чете средно от още 
5 души, освен основния му получател. 

В 97% от случаите това са негови колеги от 
същата компания.

4%
Специализирани магазини

81% - Търговски обекти
19% - Компании
производители, дистрибутори, вносители, услуги и други
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разпреДеление

Структурата на базата данни
по тип на търговията

Mодерна търговия 21%
tрадиционна търговия 79%

Производство/внос/дистрибуция
Структура на фирмите по вид дейност

Хранителни стоки 64%
нехранителни стоки 28%
Други 8%

Град Брой търговски обекти
асеновград 73
благоевград 159
ботевград 44
бургас 420
Варна 613
Велико търново 181
Видин 92
Враца 86
габрово 130
горна оряховица 47
гоце Делчев 49
Димитровград 75
Добрич 180
Дупница 50
Казанлък 101
Карлово 77
Кърджали 99
Кюстендил 70
ловеч 112
лом 59
Монтана 75
нова загора 59
пазарджик 115
перник 108
петрич 44
плевен 240
пловдив 488
разград 73
русе 207
Самоков 57
Сандански 84
Свиленград 41
Свищов 53
Севлиево 54
Силистра 70
Сливен 156
Смолян 67
София 2 301
Стара загора 191
търговище 65
Хасково 100
шумен 134
ямбол 82
Други 4 567

Общо търговски обекти 12 148
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СПЕцИАЛНИ ПОЗИцИИ E-MAIL КАМПАНИЯ

Файлови формати: tiFF, pDF или EpS (всички текстове трябва да са обърнати в криви). 
рекламaта трябва да е пригодена за версия CS3 на adobe illustrator. 
цветност: CMyk (без допълнително дефинирани цветове). резолюция: 300 dpi.  за обрязване на рекламите на живо се оставят 
по 3мм от всички страни. 
освен визията на рекламата, да не се слагат марки за обрязване, пасери, цветни скали или друга допълнителна информация във файла.
рекламите да са придружени с дигитални цветни проби, за да се гарантира качеството на отпечатване. 
при липса на цветна проба не се приемат рекламации относно качеството на отпечатване.

ВИД РАЗМЕР цЕНА (EuR)

първа корица 210 x 220мм 4 000

първи двойни страници (2 и 3 стр.) 420 x 297мм 3 500

рекламна страница до редакционен коментар 210x297мм 2 150

четвърта (задна) корица 210x297мм 2 390

трета корица (вътрешна задна корица) 210x297мм 2 000

Средна двойна страница 420х297мм 3 300

задна двойна страница 420х297мм 3 000

Вложка (до 20 г)   2 300

ВИД цЕНА (EuR)

до всички получатели в 
база данни: над 15 100

3 473
0,23 на контакт

попитайте за вашата 
персонална оферта!*

Според зададени 
параметри

* E-mail кампания може да бъде изготвена по зададени 
от вас параметри, филтрирана и таргетирана до различни 
групи от получатели. 

напр.: до Маркетинг мениджъри, търговски директори, 
изпълнителни директори; до производители, търговски 
вериги, Дистрибутори, независими търговци

разМери & цени
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целта на pROGRESSIVE DIGITAL е да предоставя бърза, актуална и ежеседмична информация на бранша и 
да бъде връзката между производители, дистрибутори, търговски обекти и всички, които са част от FMCg и 
hoRECa индустриите.
 
НОВИ ДИГИТАЛНИ ПЛАТФОРМИ:

pRogRESSiVE достига до мениджърите, вземащи решения в търговията с бързооборотни стоки и ХореКа, 
осигурявайки целева аудитория на рекламното ви съобщение.

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ:  електронно, по имейл
 
ПОЛУчАТЕЛИ: 15 100 имейла на топ Мениджъри във FMCg и hoReCa индустрията: Собственици и 
Управители на магазини, байери, Международни и регионални търговски вериги, аптеки, Дрогерии, 
Специализирани магазини, био магазини, Детски магазини, банки, застрахователи, производители, 
Дистрибутори, логистични, транспортни компании и други.

настоящият брой на интерактивна платформа, постоянно достъпна на уебсайт www.progressive.bg

новини и материали от настоящия брой, изпратени по имейл до 15 100 получатели всеки понеделник

рубрика за продукти & кампании в pRogRESSiVE Newsletter & Digital бюлетин 

Digital брой & NEWSlEttER

DIGITAL БРОй

NEWSLETTER & DIGITAL БюЛЕТИН

СПРАВОчНИК ЗА ТъРГОВцИ
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чрез ноВите платфорМи – ние ще достигаме ВСяКа СеДМица  
до търговците, байерите, FMCg и hoRECa индустриите.
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Събития

pROGRESSIVE B2B Конференция Retail Network е първата най-голяма 
по рода си двудневна бизнес среща в търговията с бързооборотни стоки 
в българия. Всяка година събитието събира на едно място водещи 
мениджъри на търговски вериги, производители, дистрибутори, вносители, 
представители на компании за анализ на пазара, маркетингови агенции 
и експерти от бранша, за да обменят опит, мнения, наблюдения и 
предвиждания за развитието на актуалната търговията с бързооборотни 
стоки в българия и региона. Събира над 250 участника.

www.conference.progressive.bg

www.awards.progressive.bg

www.forum.progressive.bg

pROGRESSIVE AWARDS са първите и единствени FMCg награди в 
българия, които отличават най-добрите компании, брандове и CSR 
кампании, задаващи тенденциите и допринасящи година след година 
за развитието на индустрията и пазара, както и играят важна роля за 
развитието на партньорството между търговците и доставчиците. 

Category Retail Forum е еднодневно събитие, чиято цел е да предостави данни 
за развитието на пазара за търговия с бързооборотни стоки. В партньорство 
с водещи маркетингови агенции за проучване на пазара, разделен в два 
паралелни панела - Храни и неХрани, форумът предоставя ексклузивна 
информация за динамиката на развитие на различни продуктови категории. 
Събира 160 мениджъри и се провежда веднъж годишно.
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Събития

pROGRESSIVE Кръгла Маса събира на едно място компании 
производители на продукти в една продуктова категория. по време на 
събитието агенции за маркетингови проучвания представят актуална 
информация за развитието на пазара в съответната категория, а 
представителите на компаниите производителите имат възможност 
да обсъдят помежду си различни актуални въпроси и проблеми, с 
които се сблъсква сектора. 

14
години опит

1830
редовни участници

72
събития

121
лектора

В рамките на pROGRESSIVE pRO Brand Test се провежда дегустация 
на продукти с еднакви показатели от една категория. целта е 
доставчиците/производителите на конкретните продукти, да влязат в 
ролята на потребители и чрез метода на сензорния анализ да оценят 
своите и тези на конкурентите продукти. В края на дегустацията се 
обявяват резултатите и се прави класация на брандовете.
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REtailERS

Секция pROGRESSIVE RETAILER съдържа следната информация: www.progressive.bg/RETAILERS

pROGRESSIVE ТъРГОВСКА КАРТА: 
интерактивна визуализация на географското 
разпределение на търговските обекти на 
големите търговски вериги

ТъРГОВСКИ ВЕРИГИ: информация за 
големите търговски вериги (КаМ) на 
територията на страната – брои магазини, 
разпределение по градове, адрес и телефон 
за контакт, портфолио от собствени марки, 
интернет сайт.

pROGRESSIVE КОШНИцА: Месечен 
мониторинг на цените на основни групи 
продукти в обекти на големите търговски 
вериги и онлайн магазини за продажба на 
бързооборотни стоки и ежегоден анализ на 
динамиката в цените.
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FMCg КлаСации & ДоКлаДи

ТОП 300 FMCG КОМПАНИИ В БъЛГАРИЯ е национална класация 
на списание pRogRESSiVE,  в която са селектирани и класирани 
водещите 300 компании (разпределени в 3 подкласации) според 
критерия „нетни приходи от продажба на стоки или продукция“ 
за изминалата / предходна година. Данните са извлечени от 
индивидуални отчети на компаниите за изминалата / предходната 
финансова година, налични в публични източници на информация, 
регулаторни органи и специализирани бази данни.

ТОП 300 FMCG КОМПАНИИ В БъЛГАРИЯ съдържа 3 подкласации:
• топ 100 производители
• топ 100 търговци на дребно
• топ 100 Дистрибутори.

издава се веднъж в годината, през февруари.

ГОДИШЕН ДОКЛАД ТОП 10 РИТЕйЛъРИ В БъЛГАРИЯ 
е  специализиран анализ на пазара „търговия на дребно с 
бързооборотни стоки“ с включени предварителни резултати за 
представянето на топ 10 ритейлъра в бранша за изминалата / 
предходната година.

подготвя се веднъж годишно, през януари и се предоставя в 
електронен формат на български и английски език.

В2В Списание за 

FMCG сектора

Digital брой & 

NEWSLETTER

FMCG Събития

Конференция

AWARDS

Category Retail Forum

RETAILERS

Търговска Карта

Профил на ТВ

Shopping Basket

FMCG Класации & 

Доклади

Уебсайт

Социални Медии

www.piero97.com



Банери

Позиция Размер (px) EuR

top Banner 728/90 190

Side Banner (flash) 300/250 270

Bottom Banner 940/120 95

Wallpaper 2000/3000 300 

Публикация 
Продукт

публикация продукти 
(снимка + линк)

над 500x500 175 
(еднократно)

публикация продукти (видео) над 500x500 220
(еднократно)

публикация продукти 
(снимка + линк) 
5 продукта: 1 + 4 продукта 

над 500x500 290

Публикация 
Профил 

Компания

публикация Компания 
(лого + линк)

над 500x500 175
(еднократно)

публикация профил на Компания 
(лого + линк) 5 бранда/партньори: 1 + 4 

над 500x500 290

WEBSitE www.progressive.bg

Bottom Banner
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SoCial MEDia

Публикуване на 
Продукт,  Промоция,  
Кампания

Позиция EuR

публикация: продукт/
промоция/Кампания

70

Публикуване на 
Продукт,  Промоция,  
Кампания

Позиция EuR

публикация: продукт/
промоция/Кампания

70
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