
 

Истинската скорост на жените 2020/21 
Специално луксозно издание на сп. твоят БИЗНЕС 

 

След изключително успешния старт на проекта „Истинската скорост на жените“ -  специално 

луксозно, годишно издание, през 2020 година подготвяме втори сезон на проекта, който няма аналог на 

българския медиен пазар. 

Освен красиви създания, жените са сила, която не може да се сравни с нищо друго на света. Те са 

способни да направят толкова неща, които мъжете не биха могли. Жените са благословени да създават 

живот, да го изграждат и да бъдат стимул за мъжете. Те са майки, бизнес дами, лидери, духовно красиви, 

които носят неповторима харизма.  

Жената е солта на живота, която му придава вкус. Тя е Вселена, в която планетите се движат с 

огромна скорост и въпреки това не се сблъскват.  

С луксозното издание „Истинската скорост на жените”, влизаме в живота на жени от различни 

поколения и статуси, които ще споделят за своята скорост в живота – за това как успяват да се движат по 

няколко писти едновременно, да изпълняват няколко роли, да съхранят себе си. Ще се опитаме да ги 

накараме да открият душата си за страховете, мечтите, радостите, които ги карат да продължават напред. 

Ина Георгиева, гл. редактор и издател на сп. твоят БИЗНЕС 

Параметри на изданието 

- Предвижда се да бъдат интервюирани 25-30 жени от различни поколения, различни професии, 

различни статуси 

- Всяка жена ще бъде снимана в професионална фотосесия с марка автомобил от актуално 

поколение модел, като автомобилът символизира скоростта в живота, а интервюто ще бъде 

символично направено „зад волана”.  

- Обем на изданието 110 – 120 страници – твърди корици 350 гр, тяло 110 гр. 

- Формат – А4 

- Период на излизане от печат на изданието – края на ноември 2020 

- Тираж – 7000 бр. 

- Изданието ще се разпространява самостоятелно в търговската мрежа 

- Предвижда се официално представяне на изданието на светско събитие края на ноември 2020/ 

начало на декември 

- След излизането на изданието, всяко интервю поетапно ще бъде публикувано и в богато 

илюстрована и специално създадена секция с различен, лайфстайл темплейт в онлайн медията ни – 

https://www.tbmagazine.net/startirame-proekta-istinskata-skorost-na-zhenite-onlayn, със спонсорирани 

публикации в социалните мрежи. 
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