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Икономическият портал Economic.bg представя най-актуалните 
икономически, бизнес, финансови, пазарни и политически новини от България 
и света. Сайтът е част от групата на  „Медия Икономика България“ 
от юни 2015 г. и към началото на 2020 г. има над 60 000 среднодневни 
уникални посещения и над 2 000 000 месечно. Последователите във Facebook 
надвишават 240 000, а месечно актуалните новини на Economic.bg 
достигат до над 1 500 000 потребители в социалната мрежа.

Economic.bg има лоялна и ярко таргетирана аудитория в активна възраст 
между 21 и 59 години - активно работещи мениджъри, специалисти и 
независими предприемачи. Най-голям е делът на българските ни читатели, 
които са над 90% от общата аудитория. След тях се нареждат посетители 
от Великобритания, Германия, Испания, САЩ, Италия, Франция, Холандия, 
Австрия и др.

Освен най-актуалните новини, Economic.bg предлага ежедневно на своите 
читатели интервюта и коментари от водещи икономисти, финансисти и 
представители на бизнеса. Със своите анализи Икономическият портал не 
само осведомява какво се случва, но и какъв е ефектът от събитията върху 
икономическия, социалния и политическия живот в България и по света. 

Разработките имат за цел да разкриват детайли от стопанския и 
обществения живот на страната, които често остават скрити в огромния 
информационен поток.

Читателите са особено активни, изпращайки ни постоянно сигнали и 
информация, която иначе би останала скрита от широката аудитория. 
Постоянната обратна връзка се поддържа от седмичните ни анкети,  които, 
поради високата активност и брой на участниците, в голямата степен 
са представителни. Читателите имат възможността да изразят 
свободно своето мнение в коментари под статиите 
и постове във Facebook, задължително 
спазвайки добрия тон.

„Медия Икономика България“ е издател 
и на списание „Икономика“ – двуезично 
издание с 30-годишна история. Медийната 
група притежава ексклузивни права върху 
конкурса „Мистър и Мисис Икономика“, 
който се провежда от 1990 г. 

www.piero97.com

https://www.economic.bg/
https://www.facebook.com/Economicbg/
https://www.instagram.com/economic.bg/
https://www.linkedin.com/in/economic-bg-the-economy-portal-35abb3a4/
https://www.netinfocompany.bg/
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АКТИВНОСТ/МЕСЕЧНО

REAL USERS – 963 921 ИМПРЕСИИ – 2 687 070 
Мобилна версия – 843 820 Мобилна версия – 2 252 829
Десктоп версия – 182 936 Десктоп версия – 434 240

Жени

Мъже

Пол

ДАННИ ЗА АУДИТОРИЯТА НА 
(МАРТ, 2020 GEMIUS)

ДЕМОГРАФСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
НА АУДИТОРИЯТА

Пол

ЖениМъже

30 – 39 

20 – 29 

40 – 49 

50 – 59 

60 – 69 

15-19 

ГОДИНИ

Възраст

30-39
50-59
20-29

60-6940-49
15-19

Образование

Магистър или доктор 

Бакалавър или полувисше 

Средно 

Основно 
34%

7%

7%

9%

17%

11%

10%

6%

Образование Местоживеене

Основно Бакалавър или полувисше 

Средно Магистър или доктор 

София 

Варна

Пловдив

Бургас

Друго населено място 
с над 100 000 жители
Населено място 20 

000 – 99 999 жители 

Населено място 5 
000 – 19 999 жители 

 Под 4 999 жители – 10%
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Работещи 
потребители

10%

работя за 
себе си 
(собствен 
бизнес)

висш 
управленски 
персонал

6%

средно 
управленско 
ниво

15%

служител, 
работник

30%

не 
физическа 
работа, 
най-вече в 
офис, освен 
посоченото 
по-горе

4%

не физическа 
работа, 
най-вече 
извън офис 
(редовно 
пътуващ 
служител), 
освен 
посоченото 
по-горе

2%

физически 
труд

2%

майстор, 
общ 
работник

3%

стажант

0%

не 
работя

28%

Нетен месечен доход 
на домакинството

8%

До 600 лева 601 - 700 
лева

801 - 900 
лева

901 - 1000 
лева

1001 - 1200 
лева

1201 - 1400 
лева

над 1400 Няма доход Не знам701 - 800 
лева

3% 3% 3%
2%

7% 7%

60%

1%

9%

Икономическият портал Economic.bg е част от търговското портфолио на 
Нет Инфо.

Нашите партньори, агенции и рекламодатели, могат да закупуват реклама в 
сайта, като ползват своите годишни условия. Схемата на заявяване на реклама е 
аналогична на прилаганата към другите сайтове в портфолиото – индексация на 
базови CPM, съгласно избраните опции за таргетиране по сайт, платформа други. 
Цени и формати можете да намерите в сайта и ценовата листа на Нет Инфо – 
http://netinfocompany.bg 

Economic.bg ще засили нашето покритие върху бизнес аудитория – собственици 
на компании, предприемачи, мениджъри и икономически специалисти.

Economic.bg е подходящ за реклама на персонализирани финансови услуги, нови 
автомобили, луксозни и висок клас стоки и услуги.

www.piero97.com

https://www.netinfocompany.bg/

