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Виж! е национална медия за култура и и лайфстайл, чиито 
печатни книжки се разпространяват безплатно всеки месец в 
градовете София, Пловдив и Бургас.

Виж! е медия, насочена изцяло към темите за култура, 
забавление и съвременен начин на живот. Тя е модерен 
градски пътеводител, в който читателите могат да открият 
адекватен културен и развлекателен месечен календар, теми 
и интервюта, рубрики за пътешествия, литература, визуални 
изкуства, градски пространства, теми за деца, авторски 
ревюта на книги, музика и филми.

Виж! работи с редица разпознаваеми имена в сферата на 
литературата, илюстрацията и фотографията. Във всеки брой 
ще откриете актуални редакторски теми, подготвени от 
гост-автори и визуално представени от популярни български 
и чуждестранни илюстратори. Като всеки градски 
пътеводител, във Виж! има специално място за 
най-интересните локации за хранене, забавление, мода и 
уелнес в града.

Всяка книжка има свой електронен вариант, който се 
публикува безплатно ежемесечно в най-голямата световна 
платформа за онлайн списания – issuu.com. Tя генерира над 5 
хил. прочитания на месец.

Vij! is a national publication for culture and lifestyle that is 
monthly distributed free in the cities Sofia, Plovdiv and Burgas. 

Vij! (as in Take a look) is a media entirely focused on the 
subjects of culture, entertainment and contemporary urban 
lifestyle. It is a modern city guide in which the readers can find 
an adequate cultural and entertainment monthly calendar, 
copyright topics and interviews and articles for travelling, 
literature, visual arts, urban spaces, children, as well as reviews 
of popular books, music records and movies.

Vij! works with a number of recognizable names in the field of 
literature, illustration and photography. In each issue you will 
find editorial topics prepared by guest authors and visually 
presented by popular Bulgarian and foreign illustrators. Like in 
any city guide, there is a special place in Vij! for the most 
current spots for dining, entertainment, fashion and wellness in 
the city. 

Each issue has its electronic version, which is published free 
every month in the world's largest platform for online publica-
tions issuu.com, generating over five thousand reads every 
month.

МЕСЕЧЕН ТИРАЖ
MONTHLY CIRCULATION
15 000 копия / copies
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РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
Книжките на Виж! се разпространяват 
безплатно в над 300 подбрани обекта, в 
централната част на София, Пловдив и Бургас. 
Mрежата на Виж! включва градските културни 
пространства, заведения, клубове и барове, 
търговски обекти и др., както и големите 
културни събития и фестивали.

АУДИТОРИЯ
Виж! се обръща към младите градски хора 
търсещи изкуство и иновации, активни 
потребители на социалните медии, с 
динамичен културен и социален живот. Те са 
наясно със съвременните тенденции и са 
непрестанно жадни за преживявания и 
развитие.

ПАРТНЬОРИ И КЛИЕНТИ
Партньори и клиенти на Виж! през годините са 
били: Haineken, Absolut, Mini Cooper, Staropra-
men, Vivacom, Sociеte Generale, Happy bar&grill, 
Cinema city, Cine Grand, Jagerhof, Punto, Spirit of 
Burgas и много други.

DISTRIBUTION
The editions of Vij! are distributed for free at more 
than 300 selected locations, in the downtown areas 
of Sofia, Plovdiv and Burgas. The distribution 
network of Vij! includes urban cultural spaces, 
restaurants, clubs, bars, stores, etc., as well as the 
major cultural events and festivals.

AUDIENCE
Vij! is speaking to the young urban people looking 
for art and innovation, active users of social media 
with a dynamic cultural and social life. They are 
aware of the contemporary trends and are 
constantly hungry for experiences and develop-
ment.

PARTNERS AND CLIENTS
Partners and clients of Vij! over the years have 
been: Haineken, Absolut, Mini Cooper, Staropra-
men, Vivacom, Societe Generale, Happy bar & grill, 
Cinema city, Cine Grand, Jagerhof, Punto, Spirit of 
Burgas and many others.
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Отстъпки / Discounts:
1 500 – 3 000 – 5%

3 001 – 5 000 – 10%
5 001 – 7 000 – 15%

7 001 – 10 000 – 20%
над 10 000 – 25%

ПОЗИЦИЯ | POSITION

ТАРИФИ | ПЕЧАТНО ИЗДАНИЕ
RATES | PRINTED EDITION

* The prices are in levs, no VAT included. 
** Opportunity for product placement in content

and formats "on demand" according to the specifics of the campaign.
*** Page size is 14 cm x 20 cm. Full bleeds page size - 14.5 cm x 20.6 cm.

* Цените са в лева, без ДДС.
** Възможност за продуктово позициониране в съдържанието, 

както и формати “по поръчка” според спецификите на кампанията.
*** Oбрязаният размер на страницата е 14 см x 20 см. Необрязаният размер - 14.5 см x 20.6 см.

СПЕЦИАЛНИ УСЛУГИ: ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕМАТИЧНИ ИЗДАНИЯ И  ВЛАГАНЕ НА ВЛОЖКИ, РАЗПРОСТРАНЕНИЕ 

1 МЕСЕЦ | MONTH

Задна корица | Back cover 1500

Вътрешна корица | 
Inner cover

1100

Фолио -
вътрешна корица и страница | 

Inner pread - inner cover and page
1600

Вътрешно фолио - 
разтвор две страници | 

Inner spread
1300

 Страница | One page 800

½ страница | Half page 500
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