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ЗА LIFEBITES.BG

Lifebites.bg е онлайн списание за всичко

интересно от ЖИВОТА.

Старт – януари 2015 г.

Близо 2000 статии за по-

малко от 2 години.

Авторски материали, уникално съдържание.

www.lifebites.bg
www.piero97.com



ЗА LIFEBITES.BG

Близо 2 милиона импресии от

около 1 милион уникални

потребители

за първите 2 години.

Над 65 ооо+
уникални посещения

месечно

www.lifebites.bg

Всички материали имат оптимизация за по-

добро показване в Интернет търсачките

(Search Engine Optimization - SEO).

www.piero97.com



МАТЕРИАЛИТЕ

В Lifebites.bg пишем за

ЖИВОТА и неговия

вкус – на малки, но

апетитни хапки.

Авторски материали с

уникално съдържание,

което няма да откриете

другаде.

В Lifebites.bg имат място истории,

откровени мнения и лични разкази

на интересни хора, чиито мисли

заслужават да бъдат прочетени и

споделени.

www.lifebites.bg

Държим на качеството, на

етиката и принципите,

залегнали в добрите

журналистически практики.

Съблюдаваме и ревниво

пазим авторските права!

На тази страница няма да

намерите теми от чистата

политика, икономика, финанси на

страната и света. Не търсим топ

новини и не правим скандални

разкрития за звездите на деня.

www.piero97.com



Тук можете да прочетете за:

Никому неизвестни

обикновени хора,

способни с делата си

да преобърнат света.

Събития, които са

преобърнали живота

ни, променили са

или ще променят

обществото ни.

www.lifebites.bg

Живота и мислите на големи имена, чийто

път вдъхновява.

Популярни личности, които служат за пример, гледат

ведро на всичко около себе си и въпреки трудностите –

успяват.

Психология, изкуство, култура и всичко

останало, което прави деня цветен.

Известни и

неизвестни

места в нашия

толкова

интересен и

красив свят.

МАТЕРИАЛИТЕ

www.piero97.com



НАШИТЕ ГЕРОИ

www.lifebites.bg

Българката в най-нежния й

вариант: в картините на

Мария Илиева

Хели Лав разкрива тайните

си пред Lifebites.bg

Българка е най-красивата

таксиметрова шофьорка в

историята на Лас Вегас

Романтичната София: през

погледа на Здравко Йончев

Марина Евгениева и

героите на нашето време

Детето чудо Крисия в

откровен разговор пред нас

Стоян Радев: Магия, която

омагьосва завинаги

Малкият Виктор: В Трън е

по-хубаво от Ню Йорк

Важно: Кликнете върху снимката, за да видите материала
www.piero97.com

http://www.lifebites.bg/kartinite-na-maria-ilieva/
http://www.lifebites.bg/kartinite-na-maria-ilieva/
http://www.lifebites.bg/helly-luv-isis-vrag/
http://www.lifebites.bg/helly-luv-isis-vrag/
http://www.lifebites.bg/bulgarka-krasivo-taxi/
http://www.lifebites.bg/bulgarka-krasivo-taxi/
http://www.lifebites.bg/marina-evgenieva/
http://www.lifebites.bg/marina-evgenieva/
http://www.lifebites.bg/sofia-zdravko-yonchev/
http://www.lifebites.bg/sofia-zdravko-yonchev/
http://www.lifebites.bg/krisia-dete-chudo-razgovor/
http://www.lifebites.bg/krisia-dete-chudo-razgovor/
http://www.lifebites.bg/styan-radev-teatar/
http://www.lifebites.bg/styan-radev-teatar/
http://www.lifebites.bg/viktor-tran-new-york/
http://www.lifebites.bg/viktor-tran-new-york/


НАШИТЕ ИСТОРИИ

Удоволствието да ходиш на

училище в Испания

Как се отглеждат деца в

Швейцария

Ол инклузив в България.

2016 Edition

Йоресунд: Мостът, който

потъва в морето

Жените в миналото на Иран

и Афганистан

Секс мебелите на

Екатерина Велика

Уникални снимки на

България от 1961 г.

Да победиш лакомията: 14 дни

детокс, от първо лице

Важно: Кликнете върху снимката, за да видите материала www.lifebites.bg
www.piero97.com

http://www.lifebites.bg/uchiliste-ispania/
http://www.lifebites.bg/uchiliste-ispania/
http://www.lifebites.bg/deca-v-shweizaria/
http://www.lifebites.bg/deca-v-shweizaria/
http://www.lifebites.bg/allinclusive-bulgaria-2016/
http://www.lifebites.bg/allinclusive-bulgaria-2016/
http://www.lifebites.bg/jeni-iran-afghanistan-minalo/
http://www.lifebites.bg/jeni-iran-afghanistan-minalo/
http://www.lifebites.bg/oresund-most-hibrid/
http://www.lifebites.bg/oresund-most-hibrid/
http://www.lifebites.bg/ekaterina-velika-sex-furniture/
http://www.lifebites.bg/ekaterina-velika-sex-furniture/
http://www.lifebites.bg/snimki-bulgaria-carl-mydans/
http://www.lifebites.bg/snimki-bulgaria-carl-mydans/
http://www.lifebites.bg/detoxikazia-izpitano-ot-parvo-lice/
http://www.lifebites.bg/detoxikazia-izpitano-ot-parvo-lice/


АВТОРИТЕ

Част от авторите ни са хора

с дългогодишен опит в

журналистиката, киното,

литературата.
Други никога не са

имали досег с медиите,

но са умели разказвачи,

които търсят и виждат

важните неща в живота.

Зад всеки наш

материал стои

действителен автор –

някой, който е вложил

време и усилия, а не е

копирал или

механично превел

нещо отнякъде.
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АУДИТОРИЯТА

извадка до септември 2016 г. включително

66% от

аудиторията

ни са жени

Две трети от

читателите ни са

на възраст

между 25 и 44

години

Над 80% от читателите ни се намират в

България, следвани от тези във

Великобритания, Германия, САЩ,

Испания, Италия, Швейцария, Гърция,

Австрия и т.н.

www.lifebites.bg
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АУДИТОРИЯТА

Нашите редовни читатели за нас, според

анкета, проведена през септември 2016 г.:

Основна удовлетвореност
на читателите: обогатяване,
успяват да научат нещо
ново – изразено по
отношение на всички теми.

Висока оценка на стила на
писане и поднасяне на
информацията; откриват
нова гледна точка по познат
въпрос или проблем.

На практика липсват негативни
оценки. Над 90% от редовните
читатели проактивно и с
готовност биха препоръчали
сайта на приятели и познати.

www.lifebites.bg

По думите на самите читатели:

 Релакс и познание със стил.

 Положително поднесена и добронамерена информация, базирана върху факти, а не измислици и
обидни текстове.

 Нова, задълбочена гледна точка. Сериозно. Предизвикателство.

 Обогатяване на знанията.

 Животът понякога "хапе" - пътят не винаги е обсипан с "цветя и рози", а понякога е трънлив...

 Свежа глътка въздух :)

 Различна гледна точка към иначе уж познатите неща от живота.

 Различна медия, пълна с неща, които другаде не намирам.

 Страхотни неща,красиво описани и пълни с емоции.www.piero97.com



РАЗВИТИЕТО

През първия си месец регистрирахме

над 7000 сесии, в края на първата

година достигнахме 73 хил. сесии, а

през април 2016 г. – над 122 хил. сесии

за един месец .

Страницата ни във Фейсбук е харесана от

близо 16 000 души, от които над 10 000 само

през 2016 г.

www.lifebites.bg

Постоянно нараства броят на читателите ни,

както и този на редовните ни посетители.

Аудиторията ни проявява все по-голяма

активност чрез коментари, харесвания и

споделяния.

ТЕНДЕНЦИЯТА Е КЪМ ПОСТОЯНЕН И ТРАЕН РАСТЕЖ!

РИЙЧ-ът и реалните ни посещения в

момента са най-високите досега и са

органични!

www.piero97.com



КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ

www.lifebites.bg

Уникално позициониране на Вашата реклама в уеб-сайт без аналог в България.

Постоянно увеличаваща се аудитория.

Стандартизирани рекламни позиции.

Публикуване и/или изготвяне на ПР материали.

Нестандартни решения, според очакванията и изискванията на отделния Клиент.

Гъвкавост и креативност.

Високо качество.Професионално отношение.

Конкурентни цени.

www.piero97.com



КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ

www.lifebites.bg

Гъвкавост в рекламните решения, някои примери:

Бартер

ПР

Игри

Важно: Кликнете върху снимката, за да видите материала
www.piero97.com

http://www.lifebites.bg/pancarevo-ptichi-pogled/
http://www.lifebites.bg/pancarevo-ptichi-pogled/
http://www.lifebites.bg/spechelete-bileti-za-teatar/
http://www.lifebites.bg/spechelete-bileti-za-teatar/
http://www.lifebites.bg/karina-nikolova-bulgaria/
http://www.lifebites.bg/karina-nikolova-bulgaria/



