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СПИСАНИЕ „СПРИНТ“ 
Единственото списание в България, фокусирано върху футбола 
и спорта, излиза шест пъти годишно във впечатляващ обем 
140 страници. Колекционерско издание, неподвластно на 
времето и актуалните събития, Спринт е по-скоро книга с 
полиграфията на списание. Разказва интересни и поучителни 
истории, представя шампиони и големи спортисти с портрети, 
фотосесии и интервюта. Анализира процесите в българския и 
световния спорт. Всеки брой на Спринт е пъстър конгломерат 
от авторски материали на 15–20 изявени журналисти. 
Спортът обединява и радва хората, затова Спринт има важна 
извънспортна мисия. Спринт е за всички, които обичат спорта 
и непреходните му ценности – за запалянковците, които пеят 
по стадионите, а не да се бият.
Основни рубрики: Футбол България, Футбол Свят, Спорт 
България, Спорт Свят, Интервюто, Темата, Коментарът, 
Животът

ПРИЛОЖЕНИЕ „БЪДЕЩЕ“ 
Сред основните теми на Спринт е детско-юношеският спорт и ползите от него. От края на 2019 г. заедно 
с всеки брой излиза и 40-странично безплатно приложение Бъдеще за спорта за подрастващи. Бъдеще 
представя младите таланти и отбори у нас. Коментира добрите практики и политики за развитие на спорта 
сред децата и младежите. Бъдеще работи за бъдещето на българския спорт.

„СТУДИО СПРИНТ“ 
Коментарно предаване за футбол и спорт, което се излъчва в Youtube канала BGSprint.com от есента на 
2019 г. В Студио Спринт гостуват големи имена като Ивет Лалова, Константин Папазов, Михаил Таков, 
Любо Ганев, Борислав Кьосев и др. Като анализатори се включват спортните журналисти Николай 
Кръстев, Станил Йотов, Георги Банов, Борис Касабов, Желю Станков, Теодор Борисов, Делян Кючуков и 
др. Водеща е Ваня Николова.

BGSPRINT.COM 
Сайтът на списание Спринт освен представяне на изданието акцентира ежедневно върху най-важните 
новини във футбола и спорта. С авторски блог в него присъства Николай Кръстев – главният редактор  
на Спринт.
Импресии на дневна база: 22 000 броя, 65% мъже, 35% жени

ДРУГИ ПРИЛОЖЕНИЯ 
Спринт издава специални безплатни приложения към някои от броевете си, посветени на важни събития 
и юбилеи. Досега са излезли: Мондиал 2018 (100 страници), Шампионска лига 2018 (48 страници), 
Формула 1 – 2019 (32 страници), Формула 1 – 2020/2021 (32 страници), Един век баскетбол в България (40 
страници) и Световна купа по ски Банско 2020 (40 страници).

Аудитория:
Столица ...........................................60%
Големи градове ..............................25%
Малък град .....................................15%
Мъже ...............................................70%
Жени ................................................30%
Над 25 г. ..........................................74%
Под 25 г. ..........................................26%
Висше образование ......................60%

Спецификации:
Тираж ..................................... 8000 бр.*
Достигнати читатели на брой ... 55 000
Периодичност ...................двумесечно
Стартиране .................................2016 г.
Обем ..........................................140 стр.
Корична цена ...........................5,99 лв.
Размери ............................. 220х280 мм
Разпространение ......... цялата страна
* Официално одитиран тираж

Кратко представяне
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СПИСАНИЕ „ПЛУВАНЕ & ВОДНА ТОПКА“ 
Списанието Плуване & Водна топка е специализирано в 
отразяването на водните спортове – плуване, водна топка, 
скокове във вода, артистично плуване, плуване в открити води, 
височинни скокове и др. Плувните спортове са най-масовите и 
най-социалните и съставляват най-мощният панел в летните 
олимпийски игри, като разпределят една шеста от всички 
медали в програмата. Плуване & Водна топка акцентира 
върху представянето на най-големите български и световни 
личности във водните спортове и върху детско-юношеския 
спорт. Едноименната група във Фейсбук има 8000 членове. 
Издава се съвместно с Асоциацията на българските плувци.

BGSWIM.COM 
Един от сайтовете за спорт в България с най-дълга история – стартира още през 2002 г. Освен 
отразяване на всички водни спортове – плуване, водна топка, скокове във вода, артистично плуване, 
плуване в открити води, височинни скокове, той представлява и своеобразен калейдоскоп на всички 
дейности, свързани с водата. BGSwin.com се издава съвместно с Асоциацията на българските плувци.
Импресии на дневна база: 20 000. Мъже – 50%, жени – 50%.

Аудитория:
Столица ...........................................50%
Големи градове ..............................40%
Малък град .....................................10%
Мъже ...............................................50%
Жени ................................................50%
Над 25 г. ..........................................60%
Под 25 г. ..........................................40%
Висше образование ......................60%

Спецификации:
Тираж: .................................... 3000 бр.*
Достигнати читатели на брой ... 15 000
Периодичност ...................тримесечно
Стартиране .................................2010 г.
Обем ............................................48 стр.
Корична цена ...........................4,99 лв.
Размери ............................. 215x282 мм
Разпространение ......... цялата страна
* Официално одитиран тираж

Кратко представяне

ИК „СПРИНТ“
Адрес: София 1000. Бул. „Христо и Евлоги Георгиеви“ 38

Национален стадион „Васил Левски“, Сектор В, ниво 4, офис 4

E-mail: spisaniesprint@gmail.com, bgsprint.com@gmail.com

Офис: 0888 713 253

Разпространение: 0882 500 771

Реклама: 0888 965 889
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