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Истории, разказани със стил

DIVA! е нов медиен проект, насочен 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.
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ИСТОРИИ, РАЗКАЗАНИ СЪС СТИЛ
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Август 2017 Цена 7 лв.
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истории, разКазани със стил
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преД DIVA!

ноември 2017 Цена 7 лв.
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личности

Всеки месец ви срещаме с жени,
които заслужават титлата
DIVA! Все едно дали крачат
из Бъкингамския дворец,
тичат към театралната
сцена или приготвят закуска
на семейството си, те имат
осанка на кралици. Работят
на пълни обороти, но умеят
да се забавляват и да
експериментират, изглеждат
добре и се изправят дори
след най-трудните битки.
Интересните мъже също са
при нас.
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Fashion, BEAUTY & DECOR

Държим и на
качествените
текстове, и на
визията. Работим с
емблематични имена
във фотографията.
Стилистите и
гримьорите ни
притежават
собствен почерк,
който личи във всеки
детайл.
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аудитория

Търсим мислещата и стилна дамска аудитория, която
постоянно се самоусъвършенства и внимателно избира
на кого да се довери. За нас са важни информираните,
интелигентни, модерни и чувствителни жени. Нашата
читателка е между 26 и 55-годишна, добре образована, с
доходи над средните за страната.
Месечна читателска аудитория: 145 000 – 160 000 души
Тираж: 12 000 броя
Обем: 228 страници
Периодичност: всеки месец
Цена: 7 лева
Издател: Moozon Ltd.
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