
 

 

 Уважаеми колеги, 

В духа на нашето добро партньорство, използваме началото на активния есенен 

сезон, за да ви информираме накратко за основните направления, в които ще се 

развиват през 2018 г. изданията на „Ес Медиа“ АД. 

Както знаете, медийната група е уникална на българския пазар с разнообразието 

от списания и сайтове, ситуирани в различни пазарни ниши, което предоставя 

широки рекламни възможности. 

„Икономист“ 

Едно от най-младите списания в групата – седмичникът „Икономист“, с ексклузивно 

съдържание на британския The Economist, утвърди профила си на сериозно бизнес 

издание. 

Тази година списанието излезе извън финансовата сфера, където вече е 

популярно, с поредица от тематични и секторни приложения, посветени на водещи 

бизнес области. Специализираните приложения ще са акцент в съдържанието на 

„Икономист“ и догодина, с периодичност средно два пъти в месеца. Планираме и 

допълнителни форми за достигане на приложенията сред компаниите в 

съответните сектори, извън традиционните канали на разпространение. 

За втора поредна година, в ранната пролет на 2018 г. ще се проведе и събитието на 

„Икономист“ - „Пътна карта на бизнеса 2018 г.“. Този път то е посветено на 

предизвикателствата пред българската икономика във връзка с голямата 

политическа цел - членство в механизма ERM II, по-популярен като „чакалнята на 

еврозоната“.   

„BBC Знание“ 

През 2018 г. месечното списание „BBC Знание“ ще отбележи стотния си брой на 

българския пазар като водещо научно-популярно издание. По повод на юбилея, 

през пролетта ще реализираме изложба, посветена на най-интересните открития в 

науката. 

Броени месеци по-късно ще издадем специално колекционерско лятно издание 

„BBC Знание Колекция“. В него ще бъдат включени най-интересните статии от 

списанието – както предоставени от лицензодателя, така и подготвени от 

българския екип, и посветени на здравето, здравословното хранене и 

здравословната почивка. Колекционерското издание ще се разпространява през 

месеците юли и август. 

Ще продължат и традиционните събития под бранда на списанието. Сред тях вече 

се утвърди есенното „Лов на съкровища“, организирано съвместно с Националния 

природонаучен музей при БАН и насочено към децата и техните родители. 
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BBC TopGear 

Вече 10 години на българския пазар, месечното издание представя всичко ново и 

интересно в света на автомобилите с неповторимо чувство за хумор, превърнало 

BBC TopGear във водещ световен бранд за автомобилна култура и лайфстайл. 

Използвайки богатото съдържание на лицензодателя, българското BBC TopGear 

ще продължи да създава собствени тематични акценти и корици по актуални 

поводи, съобразени включително с рекламодателския интерес. 

През 2018 г. BBC TopGear ще увеличи присъствието си, участвайки на всички 

големи автомобилни събития, в това число събори на компании като Италфест и 

BMW национален събор, „Луда надпревара“ в „Арена Армеец“ и „Премиум рали“. 

Списанието ще направи отново голямо шоу в „София Ринг мол“ през април 2018 г., 

когато е премиерата на новия филм от поредицата „Бързи и яростни“. 

GoodFood 

Освен традиционното качествено съдържание, през 2018 г. най-популярното 

кулинарно издание в България ще включи нови тематични акценти и интерактивни 

формати. 

Всеки месец читателите на GoodFood ще бъдат отвеждани на кулинарно 

пътешествие – описание на конкретна дестинация за уикенда или по-дълга 

почивка, с препоръки за добри места за настаняване и похапване. 

От догодина ще има и поредица от конкурси и игри за читателите, по различни 

теми или с различни продуктови предизвикателства, вкл. игри с хранителни 

магазини/вериги. 

През 2018 г. GoodFood ще се позиционира много по-активно и в социалните мрежи, 

преливайки съдържание от Мрежата в хартията и обратно, включително чрез 

използването на кулинарно блогърство, българско и чуждестранно. 

Glamour 

През 2018 г. българският Glamour ще продължи развитието си като не само 

красивото, но и умното списание за младите жени. На страниците на месечното 

списание читателките ще намират повече статии по обществено значими теми, 

както и истории и интервюта с обществено значими дами. В Glamour вече намират 

място личности като Хилъри Клинтън, Мишел Обама, Малала Юсуфзай. 

Догодина съдържанието на Glamour ще бъде белязано и от глобални ексклузивни 

партньорства с най-големите проекти от развлекателната индустрия като 

„Петдесет нюанса сиво“ и „Междузвездни войни“. 
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Ще продължи и развитието на събитията на Glamour – благотворителни, модни и 

развлекателни, предоставящи възможности за различен тип рекламодатели, като 

Glamour Detox Your Wardrobe, Glamour Days, Glamour Beauty&Fashion Bar и 

Glamour Beach Weekend и други. 

„Мода“ 

Второто модно списание от портфолиото на „Ес Медиа“ и през 2018 г. ще продължи 

да развива българската марка, която е на пазара повече от 20 години. 

През 2018 г. „Мода“ ще излиза на два месеца. Освен традиционните витрини 

(шопинг страници) и модни сесии, акцент в списанието ще бъдат рубриките „Стил“ - 

истории на известни дами, които споделят с читателките своята формула на 

успеха, и “Навигатор“ – професионални концептуални фотосесии, представящи 

най-новите тенденции при аксесоарите и бижутата. 

Ще продължи и развитието на рекламния продукт Digital Extra – дигитално 

съдържание към рубриката “Навигатор“ под формата на линк, който клиентът може 

да разпространява и споделя в социалните мрежи, да изпраща по email и sms. 

Hello 

В унисон с консервативната политика на лицензодателя, най-луксозното светско 

издание в портфолиото на групата няма да претърпи драстични промени през 2018 

година. Hello ще продължи да излиза веднъж месечно. 

За сметка на това екипът на българското сп. Hello ще продължи да развива онлайн 

съдържанието през сайта hello.bg и социалните мрежи. След успеха през тази 

година във фейсбук и инстаграм, постигнат чрез авторско видеосъдържание и 

оригинална дигитална продукция, през 2018 г. Hello ще предложи нови 

възможности за продуктово позициониране под формата на седмична светска 

видео продукция, кратки звездни видео новини и др. 

„Спринт“ 

Най-ново в портфолиото на групата, единственото българско спортно списание и 

през 2018 г. ще излиза веднъж на два месеца, в обем от 156 страници. 

И догодина ще продължи развитието на 16-страничното приложение „Спорт и 

бизнес“. То представя не само бизнес аспектите на различните видове спорт, но е и 

подходяща тематично насочена рекламна платформа за спонсори. 

Сред акцентите на „Спринт“ е детско-юношеският спорт в България. В унисон с 

него е едно от събитията на списанието, което е на път да се превърне в марково 

за „Спринт“ – масовият детски спортен празник в началото на лятото в София. 
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Спортни сайтове 

Както знаете, “Ес Медиа“  притежава най-богатата палитра от спортни сайтове – 

viasport.bg (специализиран за детско-юношески спорт), BGfootball.com, 

BGbasket.com, BGvolleyball.com, BGswim.com, BGathletic.com, Tennis24.bg и 

интернет телевизията Sportmeda.tv. 

Освен индивидуалното развитие на сайтовете, през 2018 г. ще предложим на 

рекламодателите нов начин на съдържателна взаимовръзка, крос-съдържание и 

преливане на трафик, с възможности за достигане до много по-широка читателска 

аудитория. По повод първата годишнина на списание Спринт ще стартира и новият 

спортен сайт Bgsprint.com, който ще е сборен. 

 

По-подробно представяне на съдържателните и събитийни акценти в списанията и 

сайтовете в портфолиото на „Ес Медиа“ ще получите на малко по-късен етап, 

подходящ за целите на годишното планиране на вашите клиенти. 

Още отсега ви информираме, че през 2018 г. списанията от портфолиото на 

групата ще достигат до всички ключови читателски таргети по канали, различни от 

традиционните канали на разпространение, без последните да бъдат загърбвани. 

Повече подробности за допълнителните способи на разпространение ще получите 

с подробното представяне на списанията от групата за 2018 година. 
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