
БЪДЕЩЕ
Представяме приложението „Бъдеще“ –  
нов проект на списание „Спринт“
Това е нашето редовно безплатно приложение на списание „Спринт“ през 2020 г.
Излиза 6 пъти годишно заедно с броевете на „Спринт“.

• Обем – 40 страници, формат А5
• Тираж – 8000 броя
• Хартия на тялото – 90 грама гланц
• Хартия на корицата – 150 грама UV лак
• Два месеца в продажба със сп. „Спринт“

„Бъдеще“ продължава редакционната политика, която „Спринт“ поддържа вече 
четвърта година – популяризиране на спорта сред подрастващите и чрез това 
насърчаване на младите и талантливи български спортисти и отбори.
„Бъдеще“ е и логично продължение на редакционната политика и на S Media AD 
като цяло, която от 8 години чрез сайта си Viasport.bg организира популярния 
конкурс „Най-добър млад спортист на годината“ и чрез осемте си спортни сайта 
обръща голямо внимание на спорта за подрастващи.

„Бъдеще“ залага на емоционалната връзка между младия спортист и любимия 
му спорт и треньор.

„Бъдеще“ ще обръща внимание на талантливите млади български спортисти до 
19 години – бъдещи шампиони.

„Бъдеще“ ще показва добрите практики у нас и по света в отбори, клубове,  
спортни федерации и компании при организиране и финансиране на работата 
с подрастващите спортисти.

„Бъдеще“ ще акцентира на истинските стойности в спорта и неподправената 
емоция от практикуването му и участието в състезания на младите състезатели.

„Бъдеще“ ще има за основна своя тема феърплея, като основните му принципи 
задължително трябва да залегнат във всяко обучение на млади спортисти.

„Бъдеще“ няма да акцентира само върху успелите млади спортисти, а и върху 
младите  спортисти със специални нужди, които се нуждаят от повече грижа и 
внимание не само в училището, но и по спортните терени.
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„Бъдеще“, както и своя по-голям събрат „Спринт“, тотално ще се разграничи 
от грозните прояви в спорта, няма да търси измислени конфликти и да обръща 
внимание на недоказани слухове, които тровят спортния живот у нас.

След убедителния успех на безплатните приложения на „Спринт“ - „Мондиал 
2018“, „Шампионска лига 2018/2019“, „Формула 1 – Сезон 2019/2020“, „Един 
век баскетбол в България“ и „Световна купа по ски Банско 2020“,  стартираме 
проекта с „Бъдеще“.  Заради принципите, заложени в създаването на 
приложението „Бъдеще“, сме убедени, че то ще се радва на значителен интерес 
сред читателите и рекламодателите.

Убедено ви каним да участвате с реклама или пиар материал в приложението 
„Бъдеще“, което с благородната си мисия, перфектно оформление и 
качественото си съдържание има всички предпоставки да се превърне в 
отличителен продукт на медийния пазар в България. Надяваме се новият проект 
да се открои на медийния пазар, като навлиза в същината на проблемите и 
акцентира на добрите спортни практики, от което се нуждае цялото ни общество. 
Именно поради това разчитаме, че „Спринт“ заедно с приложението „Бъдеще“ 
ще формират ново отношение към спортните теми и проблематика и така ще 
предизвикат силен читателски интерес и ще имат сериозни продажби.

Екипът на списание „Спринт“

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕКЛАМА:
Цяла страница ............... 1000 лв.
Брандиране ..................... 500 лв.
Втора корица ................. 2000 лв.
Трета корица .................. 1500 лв.
Четвърта корица ........продадена

БОНУС: При заявен обем – възможност за публикуване на PR статии в спортните 
сайтове на S Media AD.
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Йосиф Миладинов, №1 за 2019 г.

ПЛУВАНЕ КЪМ  
ИЗГРЕВА

Бъдеще
списание  за  дет ско -юношес ки  спорт

Безплатно приложение към брой 20

Голмайсторът 
Станислав  

Иванов:
Не искам да  
приличам  
на никого

Б А С К Е Т Б О Л  ∙  Т Е Н И С  ∙  Л Е К А  АТЛ Е Т К А

∙ Петър Стойчев: 
Спортът ме научи  
на мечти

∙ Шестима български 
треньори в „Ливърпул“

страници
40
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