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специално за теб!
Библията на стилистите YOU на български. Луксозно, естетско и 
атрактивно. Адресирано до посетителите във фризьорските салони, 
професионалистите и стилистите, иновациите в индустрията на красотата. 
300 страници, които разкриват тенденциите в областта на модата, 
аксесоарите и грима. Най-актуалните личности, иноваторите, променили 
живота ни, и вълнуващи дестинации. Най-търсеното списание излиза на 
български два пъти годишно. Без излишество от информация, без напудрени 
статии, без досадни нравоучения за по-добър живот. Защото най-добрият 
живот е красивият, а специалистите от Christian оf Roma group имат повече от 
20-годишен опит в индустрията на красотата.
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Целта на българското издание е да информира и вдъхновява 
почитателите на красотата, да бъде техен гид в модата и 
новите тенденции, важните събития и търговските форуми, 
да запознава читателите с интересни лайфстайл материали и 
истории. Българското издание на сп. YOU привлече най-
изявените специалисти в бранша. Редакторският екип включва 
Ива Екимова и Десислава Бошнакова, а директор на изданието е 
г-жа Елена Кристиано.

www.piero97.com



Гид в света на косата, красотата, модата и красивия живот, 
разпространява се както в дистрибуторската мрежа на  
Christian оf Roma group, така и в близо 3000 фризьорски салона  
в цялата страна напълно безплатно. Тиражът е 5000 броя.  
Изданието е достъпно по време на двата престижни професионални 
форума, които Christian of Roma group организира два пъти в годината 
– Италианския фестивал на красотата и прическата в Пловдив и
Международния фестивал на прическата и красотата в София. По 
време на елитното модно събитие Sofia Fashion week изданието 
традиционно се представя със специален презентационен щанд. 
Изданието се разпространява в най-престижните клубове и хотели 
в страната - Candy, The Residence club, хотелите от веригата 
Виктория груп. На YOU се довериха марките Maserati, Max&Co, 
Romantika Fashion, Club Megami, Sasa.
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Престижното италианско издание излиза два пъти 
месечно вече повече от 20 години. Неговият създател е 
световнопризнатият предприемач Марко Петрелли. Той 
е и причината професионалисти от цял свят да очакват 
с нетърпение YOU Hair&Beauty Show всяка година, за да 
споделят иновациите в бранша, тенденциите и модните 
изкушения. Форумът събира експерти и компании, чиято 
основна цел е да развиват бизнеса, в който водещи са 
красотата и професионализмът.
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Първият брой на българското YOU излезе в края на март 2016 година. От 
корицата на престижното издание грее най-горещата телевизионна водеща 
– Николета Лозанова. Корицата на актуалния – трети брой, на изданието
ще бъде идентична с тази на италианското издание. То ще излезе от печат в 
края на март. Основната тема е вдъхновена от революционната линия бои 
за коси, разработена от Alfaparf Милано – неона. Цветът, който продължава 
да вълнува гилдията, е характерен за 80-те години на миналия век. Това са 
годините на революционни иновации, политика, музика и лайфстайл.
Ето защо на нашите читатели ще бъде предложена атрактивна 
ретроспекция, която ще припомни появата на Мадона, blue jeans, юпитата, 
мобилните телефони. Ще си припомним политиката на Роналд Рейгън, 
Горбачов и Маргарет Тачър. Ще надникнем в историята на кубчето Рубик, 
Версаче, Армани и Галиано. Ще разкрием защо сериалът „Далас“ се превърна 
в препъни камък за авторитарния соцрежим в Румъния и кои са 
проклятията, които тегнат над култовия филм „Полтъргайст“.
И още: Какво да облечем през 2017-а, как да се погрижим за здравето
и красотата на косите, какво се крие зад обектива на Дилян
Марков, как един български художник получи международно
признание и кои са предизвикателствата пред артистичния директор и 
заместник директор на Държавната опера в Пловдив - Лучано Ди 
Мартино.
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АУДИТОРИЯ: мъже и жени
от 20 до 50 годиши среден и висок доход.
ЕФЕКТИВНОСТ НА РЕКЛАМАТА: 
1 списание = 150 човека
TOTAL REACH ЗА ЕДИН БРОЙ*
 450 000 клиенти в таргет групата
* 3000 броя тираж х 150 читателя на
списание = 450 000 читателя

В полза на рекламодателите прилагаме 
разнообразен подход при представянето на 
различни техни продукти – ПР публикации 
по желана тема, брандиране на страниците 
при желание от страна на клиента, изготвяне 
на мозайки или включване на кратко 
представяне на продукти на различни марки в 
авторски материали по съответните теми, 
както и интервю с посочен представител на 
бранда, като бонус към имиджовата реклама.
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Christian оf Roma – това е компанията, която е свързана с изграждането на професионализъм и 
устойчив растеж. Лидерът в сектора продукти за коса, козметика и оборудване на фризьорски 
салони е създаден през 1993 година. Днес официалният представител на Alfaparf Milano, BES 
Milano, Sexy hair и редица други топ марки във фризьорството и козметиката е в крак с 
тенденциите в модния бранш. Техническите експерти и екипи на Christian of Roma следят и 
предлагат нови технологии, материали и продукти. Това, което развива индустрията, са 
многобройните обучения в новостите от сферата на красотата, които компанията предлага 
на своите служители и клиенти. Под формата на атрактивни посещения до Италия, Франция, 
Гърция, Милано и Москва клиентите на фирмата имат възможност да се запознаят на място с 
производството и заводите на престижни марки продукти за коса и да присъстват на 
международни изложения, форуми и демонстрации на световноизвестни стилисти. По този 
начин екипът на компанията съхранява ценностите, завещани от основателя й, г-н Гаетано 
Кристиано: „Така хората не просто се докосват до най-високия професионализъм в сферата на 
козметиката, но и преживяват неповторими мигове в компанията на известни имена от 
световната модна сцена и се запознават с историята и културата на други народи.“ 
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