
                                    

 

  
  „Ню Медиа Груп“ започна издаването на месечно списание със 

съвършено нова концепция и визия, което ще отговори на въпросите и 

интересите на голям кръг от хора – лекари, пациенти, стоматолози, 

фармацевти и т.н. Още в първия си брой то застъпи теми свързани с 

напредъка в медицината, със здравните реформи провеждани у нас, с 

алтернативните методи за лечение, с профилактичните прегледи и 

мнението на пациентите за здравната ни система. 

  Освен това отделя достатъчно сериозно внимание на заболяванията, 

които се отключват от редица вредни навици - тютюнопушене, 

консумация на нездравословна храна, стрес, безсъние, обездвижването и 

алкохолизъм. Ще се фокусираме и върху водещите за страната проблеми 

като превенцията на раковите заболявания, насърчаването на 

раждаемостта, трансплантацията на органи и популяризирането на 

донорството, достъпа на населението до качествени здравни услуги и 

много други теми, които интересуват масовата публика. 

В следващите броеве няма да бъдат пропуснати и темите свързани с 

мъжката сексуалност, проблемите с простатата при мъжете и менопаузата 

при дамите, повишените нива на лош холестерол, високото артериално 

налягане и т.н. В списанието ще има и информация фокусирана към 

конкретни заболявания, за да се повиши здравната култура на 

населението. Тя ще бъде поднесена по достатъчно достъпен и 

увлекателен начин, за да бъде разбрана от всички, но и адекватна от 

медицинска гледна точка. 

  Една от ценните и уникални страни на това списание ще е рубриката 

„Лекарите на България“, в която ще бъдат представяни водещи наши 

специалисти от различни болници у нас и в различни медицински 

направления - дерматология, пулмология, кардиология, ендокринология, 

пластична хирургия, педиатрия, урология, гинекология, стоматология и 

много други.  

За пръв път в България ще бъде дадена думата и на пациентите в 

рубриката „Разкази от болничната стая“. В нея хората ще могат да 

споделят преживяванията и емоциите си при сблъсъка със здравната 

система. Да похвалят своите лекуващи лекари или да се оплачат от 

медицинска грешка и пропуски в лечението.  
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Или иначе казано от списанието човек може да научи много - от 

това, какви превантивни мерки да предприеме, до това, как да постъпи 

при спешен случай. Ще може да се запознае с най-новите издания в 

областта на медицинската литература, да си направи тест по конкретен 

здравословен проблем или се запознае със специално селектираното от 

нас здравословно меню.   

  

Първите три броя на списанието ще бъдат отпечатвани в голям 

тираж - 30 000 бройки, за да се покрие цялата страна. Това ще превърне 

изданието в един много добър рекламен носител.  

  

 

Рекламна тарифа 
  

Цяла вътрешна страница – 1 000 лв. 

Половин вътрешна страница – 500 лв. 

Една трета вътрешна страница – 350 лв. 

Четвърт вътрешна страница – 270 лв. 

Последна корица – 2 000 лв. 

Втора и трета корица – 1 500 лв. 

 

Цените са без ДДС.  

 

Размери: 

1 стр. – 200 / 285 мм (обрязан формат) 

½ стр. – 200 / 142 мм или 100 / 285 мм (обрязан формат) 

1/3 стр. – 200 / 95 мм (обрязан формат) 

¼ стр. – 100 / 142 мм (обрязан формат) 
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