
Медийна група България Холдинг

ТИРАЖ - 12 000 БРОЯ
1200 бр. се разпростра-
няват до мениджърите на 
компаниите в най-големи-
те работодателски органи-
зации КРИБ и БСК

ОБЕМ
над 150 
страници

ДВЕ 
СПИСАНИЯ
за 10 лева

Размер 
20,5х28 см

Цветност:
Тяло 4+4 
корица 4+4  
+ UV гланц лак

Хартия 
тяло – 100  
гр./м2 мат, 
корици – 250 
гр./м2 двoен 
хром мат1-ви брой
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5 НАЧИНА  
ПАРИТЕ  

ДА НОСЯТ  
ПОВЕЧЕ

СТР. 40

УНИКАЛНАТА 
РЕЦЕПТА  

НА СТИВ ДЖОБС
СТР. 35

Apple  
в капана  

на разно- 
образието

СТР. 4050
ВОДЕЩИ 

IT
КОМПАНИИ
ПАРИ,
КОИТО
ПАРЯТ
СТР. 35

5 НАЧИНА  
ПАРИТЕ  
ДА НОСЯТ  
ПОВЕЧЕ
СТР. 40

ГОРЕЩИ  
ЕВРО ПАРИ
СТР. 35

“СМАРТМОБИЛЪТ„  
НА MITSUBISHI
ИМА МНОГО  
ПРИЛОЖЕНИЯ И  
БАТЕРИЯТА МУ  
ДЪРЖИ ПО 1 ДЕН
СТР. 35

Иноватор.bg

“ПОД ПРИКРИТИЕ„
ПРЕМИЕРА НА СЕЗОН 5
СТР. 50

ЛЕВОН И  
“ПОДЧИНЕНИЕ„
СТР. 60

юни 2016, цена 7 лв.

ПЪТЕВОДИТЕЛ В БИЗНЕСА

.bgТе промениха търговията
ГОЛЕМИТЕ ВЕРИГИ -  

ОЩЕ ПО- ГОЛЕМИ
 35

“СМАРТМОБИЛЪТ„ 
НА MITSUBISHI

OUTLANDER PHEV 
ИМА МНОГО  

ПРИЛОЖЕНИЯ И  
БАТЕРИЯТА МУ  

ДЪРЖИ ПО 1 ДЕН
СТР. 35

APPLE  
В КАПАНА  
НА РАЗНО- 

ОБРАЗИЕТО
СТР. 40

5 НАЧИНА  
ПАРИТЕ  
ДА НОСЯТ  
ПОВЕЧЕ
СТР. 40

УНИКАЛНАТА 
РЕЦЕПТА  
НА СТИВ  
ДЖОБС

Черна глоба
за бял пушек 

стр. 30

5 начина  
парите  

да носят  
повече

СТР. 40

Горещи  
евро пари

СТР. 35

2016: КОЙ ЩЕ СПЕЧЕЛИ ОТ КРИЗАТА 
ПРИ МОДЕРНИТЕ ТЪРГОВЦИ

 50

.bg и иноватор.bg са новите списания в портфолиото
на Медийна Група България Холдинг, които ще се разпространяват 
заедно. Те са естествено следствие от разширеното тематично 
ветрило на събитията и кампаниите на групата.

.bg е списание за възможностите за бизнес растеж в България.
Всеки брой ще представя перспективите за растеж на конкретен 
икономически сектор, историите на най-успешните и на най-
бързоразвиващите се компании в него през опита на техните 
мениджъри и собственици, световните тенденции в сектора.

иноватор.bg обръща специално внимание на
иновациите в бизнеса, използването на новите технологии, 
успешното сътрудничество между предприемачи и учени, 
вдъхновяващите стартъп идеи.

.bg и иноватор.bg са пътеводител за предприемачите
по дух, като ги информират за нови бизнес модели, помагат в 
дейността им с консултации от авторитетни експерти, насърчават ги 
с представянето на успешни примери.

.bg и иноватор.bg  са списания, насочени към
активните българи – дребни, средни и едри предприемачи, 
мениджъри и служители с успешна професионална реализация.

.bg е луксозно списание в над 100 страници.

ТЕКСТОВЕТЕ СА ГРУПИРАНИ В СЕКЦИИТЕ:

Temata.bg, която включва:

√ анализ на конкретен сектор, подсектори, световен тренд

√  „Прогнозите на мениджъра“ - перспективите на развитие на
сектора през погледа на успешните мениджъри в него

√ „Моделът на успеха“ - разкази и интервюта с мениджъри на
големи/успешни/ бързоразвиващи се компании от сектора

BusinessTrend.bg – за актуални бизнес теми. Включва постоянната 
рубрика „Горещи европари“, с консултации от представители 
на оперативните програми по откриващи се мерки за прием на 
проекти на бизнеса.

MoneyTrend.bg – за възможностите за инвестиране. Включва 
постоянни данъчни и осигурителни консултации, практични съвети 
за финансиране на бизнеса и за успешно управление на личните 
финанси.

CultureTrend.bg – информация за всичко значимо и интересно 
в културния афиш през идния месец, което си струва да се види/
прочете. Гайд за модни тенденции и нови дестинации.

www.piero97.com



ЦЕНИ ЛАМА

 иноватор.bg е луксозно списание в над
50 страници. В него разказваме за:

√  „Стартъп“ - историята на успешен стартъп проект
или проект в развитие, вече получил финансиране

√  „Наука&Бизнес“ - представяме научни разработки,
които се правят с кофинансиране от бизнеса и/или са 
успешно внедрени в бизнеса

√ Бизнес иновации, приложени успешно от компании
– нов за България бизнес модел, нов продукт или
услуга, иновативен метод на управление и т.н.

√ Технологични и научни новости

√ Рубрика за новата европейска програма „Наука и
образование за интелигентен растеж“

.bg и иноватор.bg се подготвят от
екип от икономически журналисти с познато име 
и авторитет сред компаниите в областите, за които 

ТЕМИТЕ НА ПЪРВИТЕ 10 БРОЯ:

√ Ритейл /Търговия с бързооборотни стоки +
производство и преработка

√ Машини и оборудване

√ Технологии

√ Метали и добивна индустрия

√ Фармация

√ Транспорт и логистика

√ Строителство

√ Селско стопанство

√ Туризъм/Хотели и ресторанти

√ Текстил/Облекло/Обувки

www.piero97.com




