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Истории, разказани със стил

DIVA! е нов медиен проект
Насочен е предимно към дамската аудитория. Списанието е 
позиционирано във високия сегмент на месечните издания. 
Застава на пазара с амбицията да бъде най-добрият пример 
за качествена журналистика и безкомпромисна визия.

DIVA! е списание за стил. 
Стил в отношенията и в ежедневния избор, в модата и 
литературата, в комуникациите и дизайна. От неговите 
страници говорят професионалисти, ярки индивидуалности 
и хора с отличен вкус.   

DIVA! Детайли
Месечно списание. Тираж: 12 000 броя. Обем: 228 страници. 
Редовна цена (в месеците без промоция): 7 лева, с включен 
подарък книга. 
Издател: „Муузон” ЕООД

DIVA! Аудитория
Търсим мислещата и стилна дамска аудитория, която по-
стоянно се самоусъвършенства и внимателно избира на кого 
да се довери. За нас са важни критичните, информирани, ин-
телигентни, модерни и чувствителни читателки в широкия 
диапазон 25-55-годишна възраст.  

DIVA! Корица 
Жената от корицата на DIVA! казва: „Аз съм“. Все едно 
дали крачи из Бъкингамския дворец, тича към театралната 
сцена, дърпа конците зад кулисите или приготвя закуска на 
семейството си, тя има осанка на кралица. 

DIVA! Съдържание
Качествени текстове, задълбочени интервюта и прецизно 
изградени портрети – това е DIVA!. Смисленото съдържание 
е придружено от равностойна фотография, създадена от 
емблематични имена. Изчистената, ненатрапчива визия и 
отличната полиграфия допълват усещането за рафиниран, 
луксозен продукт.

DIVA! Специални проекти и събития 
Не само създаваме качествено съдържание, но и организи-
раме събития на високо ниво. С първия си брой DIVA! слага 
началото на конкурс за най-добър женски разказ, посветен на 

Любовта! В края на годината предстои церемония, на която 
жури от утвърдени писатели и критици ще обяви победите-
лите. Поставеният под №1 ще получи специална статуетка 
и парична награда от списание DIVA!. Произведенията на 
най-силните автори в конкурса ще бъдат събрани в книга.
  
DIVA! Личности
Всеки месец ще ви срещаме с нея – жената, която работи 
на пълни обороти, но умее да се забавлява, експеримен-
тира, старае се да изглежда добре и се изправя дори след 
най-трудните битки. Интересните мъже също са при нас.

DIVA! Fashion, Beauty & Design 
Работим с утвърдени модни фотографи, стилисти и гримьо-
ри. Освен на страниците за мода, почеркът ни личи във всеки 
детайл на списанието.

DIVA! Автори 
Доверяваме се на професионални разказвачи – журналисти 
и писатели с богат, остроумен и, когато се налага, хаплив 
език. Разчитаме на пера със солидна база от почитатели. 
Избираме герои и теми, които вълнуват, разплакват и раз-
смиват. 

DIVA! Подаръци
Държим на своето мото („Истории, разказани със стил“) и не 
подценяваме нашата публика. С всеки брой правим специален 
жест към аудиторията ни – подарък-книга, подчертаваща 
колекционерската стойност на изданието. 

DIVA! Digital 
Списанието активно ще общува с аудиторията си и онлайн. 
DIVA! ще изгражда лоялна публика в социалните мрежи, за да 
споделя допълнително съдържание и да дава възможност на 
рекламодателите за бърза връзка с читателите.

DIVA! Главен редактор 
Катерина Хапсали е дългогодишен журналист, с опит като 
главен редактор от няколко лайфстайл издания. Автор е
на бестселъра „Гръцко кафе“ и носител на наградите „Перо-
то“ в категория проза за 2015 г. и „Цветето на Хеликон“ за 
2016 г. Успоредно със старта на DIVA! излиза стихосбирката 
й „През девет планини”. 
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