TechNews.bg - профил
TechNews.bg е авторитетно интернет-издание за новини, анализи, пазарна информация и
съвети, свързани с информационните и комуникационните технологии и тяхното приложение
в бизнеса и ежедневието.
Тематика
Бизнес: сделки, сливания и придобивания, борсови новини, крупни инвестиционни проекти,
нови бизнес-модели.
Е-общество: социални аспекти на ИКТ, ИКТ в образованието, общностни тенденции.
Облачни технологии: приложения и разработки от и за „клауд” системи.
Софтуер: нови приложения, бизнес-модели за ползване, функционалности, оперативна
съвместимост и др.
Интернет: нови мрежи, операторски услуги, домейни, е-търговия, м-търговия, е-плащания,
интернет на нещата (IoT).
Сигурност: вируси и антивируси, знакови хаквания, социален инженеринг, нови типове
кибератаки, протоколи, криптиране, инвестиции.
Технологии: роботика, нано-системи, суперкомпютри, нови компютърни архитектури,
изкуствен интелект, 3D печат, виртуална реалност, кибернетика, автономни автомобили, ИКТ
и космология, квантови компютри, сензорни системи, нови материали, смарт-технологии.
Л@йф: персонални е-устройства, носима електроника, ИКТ и мода, ИКТ и стил, забавления,
ИКТ в спорта.
Визия
Всички технологии, в частност ИКТ, са мощен инструмент за бизнеса и в личния живот.
Разумното им и далновидно използване може да направи професионалната работа на хората
много по-ефективна, личния живот – много по-вълнуващ, а дейността на бизнеса – много поконкурентоспособна. За целта е необходима точна и широкоспектърна информация за
възможностите и начините на използване технологиите. Това познание е ключово за
извличане на пълния им потенциал.
Аудитория
Като поддържа разнообразно тематично съдържание, TechNews.bg се стреми да бъде полезен
на широк спектър от интернет аудиторията – бизнес потребители, ИТ професионалисти,
домашни потребители и всички други, за които технологиите и интернет са част от
ежедневието.
Отличителни черти
Характерен за TechNews.bg е професионалният тон на поднасяне на информацията, белязан
от коректен и сдържан изказ, коректна употреба на терминологията, цялостно разбиране за

потенциала на технологиите. Екипът на TechNews.bg следва разбирането, че
безпристрастното поднасяне на информацията е дълг на всяка медия, а това на свой ред
позволява на читателите да формират своите разбирания и мнения.
Важна нишка в тематиката на медията е акцентът върху българските технологични
разработки и иновациите, които се създават у нас. Считаме за наш морален дълг да
подкрепяме творческия потенциал на българските таланти.
Естественото развитие е най-важният принцип във взаимоотношенията ни с аудиторията.
Всички наши читатели и последователи в социалните мрежи са резултат от органичен растеж.
Кой ни посещава
TechNews.bg привлича интереса на широка аудитория. Сред посетителите има мениджъри от
различни нива в компаниите от технологичния бранш и индустрията, професионалисти,
домашни потребители и технологични ентусиасти, които се интересуват и имат допир до
технологиите.
В резултат на органичния си растеж, TechNews.bg се отличава с относително висок дял на
лоялната аудитория, която се разширява постоянно.
Нашият екип
TechNews.bg разчита на усилията и таланта на доказани професионалисти с богат опит в
специализираните технологични медии.
Личната страст на всеки от нашите редактори към технологиите прави възможно поднасянето
на информацията по начин, който е близък, приятен и желан от читателите.
Възможности за маркетингово присъствие
TechNews.bg предоставя атрактивни възможности за реклама с висок имидж както сред
професионалните среди и бизнеса, така и сред по-широка интернет аудитория. Партнньорите
ни могат да се възползват от разнообразни формати банерна и продуктова реклама при
гъвкави ценови условия.

