
На корицата

Три от моделите на нашата агенция 
GBS Models са на корицата, те са 
лицата на сезона. 

Иновативен дизайн 

Съчетаваме дигиталната рамка на 

Инстаграм с хартиения носител, 

наподобяващ ретро полароид. 

Използваме лукозна хартия, която 

пасва перфектно на креативния 

дизайн.

THE INFLUENCER MAG 

Нашата главна цел е да представим 

нашите модели по различен и 

интересен начин. Те са млади, 

секси, модерни, готвят, спортуват и 

имат какво да разкажат. Модерно, 

атрактивно и най- вече иновативно 

списание, ориентирано изцяло към 

социалните мрежи. Използваме 

кратко съдържание, което се 

възприема бързо, лесно, а защо не 

и в движение. В списанието ще 

откриете най-актуалните теми, 

които вълнуват младите- иновации, 

красиви модели, вълнуващи 

дестинации.  

Докосни любимата си 

социална медия 

Нашите рубрики 

Стремим се да забавляваме, но не 

пестим съвети. Всяка от нашите 

рубрики е представена от един от 

нашите модели. Ще намерите 

препоръки, рецепти, интервюта на 

интересни теми и още...  

ТИРАЖ 70 000 КОПИЯ 

Най- големият в България 

ТРИМЕСЕЧНО ИЗДАНИЕ 

Целта ни е да обхванем 

различните сезони 

СТРАНИЦИ 90-100 

ЕЗИК  

Български/Английски 

ДИСТРИБУЦИЯ 

 Можеш да ни намериш в ресторанти, 

луксозни хотели (5 и 4 звезди), салони 

за красота, молове, фитнес зали и най- 

горещите точки в София.  

ТАРГЕТ ГРУПА 15-25 

Списанието е насочено главно към 

женската аудитория. Ориентирани сме 

изцяло към младото поколение, което 

въприема кратко съдържание 

www.piero97.com



Ние предлагаме: 

 Софтуер – покачва последователите

на нашите модели с 70%.

 Академия – напълно безплатна за

нашите модели. Включва онлайн

обучения с видео материали.

 Различен лайфстайл – достъп до

ВИП събития.

 Успешен маркетинг – медийна

реклама, партньорства с множество

компании.

 IGTV – скоро собствена телевизия в

платформата Инстаграм.

 Списание – още един начин да

накараме нашите модели да се

почувстват специални.

ЗА НАС 

GBS Models е първата агенция за Инстаграм 

модели в България и Източна Европа и първата 

в света 100% безплатна академия за 

инфлуенсъри. Нашата цел е да направим 

нашите модели известни, работещи инфлуенсър 

звезди.  

Създател на агенцията е дон Гаел Бонел Санчес, 

който с години работи за най-голямата 

компания за телевизионни продукции в Европа 

– Ендемол. Дон Санчес е иноватор и не обича да

повтаря вече създадени неща. Той е създател на 

първата в света водка с черен хайвер, има 

собствена продуцентска къща - BSP Pictures и 

опит в издаването на списания придобит от 

Editor[s] – негово лайфстайл списание, което се 

издава във Франция и Монако. 

Скоро GBS Models ще бъде във Франция и 

Бразилия.   

Contact Us

Phone: Telephone
Email: 
Web: Web addresswww.piero97.com

https://www.instagram.com/gbs_models/
https://www.facebook.com/GBSmodelsAgency/
http://gbsmodels.com/


Как да бъдеш инфлуенсър 

Тъй като ние сме първата безплатна 

академия за инфлуенсъри, ще дадем 

на нашите читатели съвети как да се 

доближат максимално до нашите 

модели. Но няма да им издадем 

всичко наведнъж, те ще трябва да 

следят нашите издания, за да научат 

всичките ни трикове.  

В първия ни брой 

Отблизо е рубриката в която ще

се поместват нашите интервюта с 

известни личности. В първият ни 

брой интервюто е с диетоложката 

на звездите-Енджи Касабие. Тя 

разказва за пътя към успеха и какви 

правила трябва да спазва една 

жена.  

Вече в списанието 

На GBS Models вече се довериха Nu 

Boyana Film Studios, Beautysané, NL 

International, Biad Premium Club, Porto 

Maltese и Limos BG. 

www.piero97.com



Технически изисквания 

Както всичко във нашето списание и формата ни също е иновативен. 

Нашите размери са: 14x16,9 см с раздувки по 5 мм от всяка страна.  

Файлови формати: PDF, JPG, TIF  

Разделителна способност: 300 dpi 

Цветово пространство: CMYK 

Нашите тарифи

Страници  Цени Цени първа половина Цени втора половина 

Малка реклама на корицата +2-ра корица  5 900 лв. 

3 – та корица  5 200 лв. 

Вътрешна лява    2 600 лв.   1 800 лв. 

Вътрешна дясна    2 900 лв.   2 000 лв. 

Фолио    5 000 лв.   4 700 лв. 

Отстъпки за участие в повече от 1 брой 
от 2 до 3 броя –    5% 
от 4 до 6 броя –               10% 
от 7 до 9 броя –               15% 
от 10 до 12 броя –   18% 

Отстъпки за брой публикации 
от 2 до 3 публикации –       5% 
от 4 до 6 публикации –       8% 
от 7 до 9 публикации –       12% 
от 10 до 11 публикации –   15% 

Изготвяне на рекламна страница от наша страна  10% върху цената на страницата 
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