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Представяме новия проект 
на списание „Икономист“

Това е нашето годишно издание.
Излиза на 20 декември.
Обем 152 стр. 
Тираж 8000 бр.
Хартия на тялото – 100 гр. гланц.
Хартия на корицата – 250  гр. UV лак.
Три месеца в продажба.
Корична цена 11 лв.
Скъпо и луксозно издание.

Това е умно, атрактивно, добре илюстровано списание, което събира на 
едно място силни и обществено значими автори, с техните прогнози и анализи, 
отправящи поглед към следващата година. 

Централна тема в изданието ще бъде очакваната световна икономическа криза 
и как България може да мине по-леко през нея. Ще предложим авторитетните 
прогнози на най-добрите български макроикономисти, банкери и бизнесмени. Във 
фокуса отвъд общата рамка ще са тенденциите на пазара на труда, на имотния и 
туристическия пазар, реформите в образованието и развитието на технологиите и 
иновациите. 

По широк кръг от вътрешно- и външнополитически теми – от възможността 
за голям автомобилен завод в страната до историческите препъни камъни между 
България и Северна Македония, сме поканили да представят своите авторски анализи 
настоящия и бившите президенти на България. 
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Най-добрите български специалисти по международни отношения и сигурност 
ще очертаят предизвикателствата пред обединена Европа с новите ръководни органи 
на ЕС, пътищата на Великобритания след Brexit, влиянието на Русия на Балканите и 
урегулирането на сирийската криза.

Акцент на вътрешнополитическите прогнози ще са стабилността на 
управлението в годината без избори, върховенството на правото в началото 
на мандата на новия главен прокурор и развитието на медийната среда като 
журналистически стандарти и очаквани трансформации на собственост. 

Лицата на 2019 – от политиката, бизнеса, културата и спорта, показват 
пътищата към успеха и лидерството, за да заредят с позитивизъм читателите за 
2020 г. С ведър сарказъм ще намигнат към близкото бъдеще  някои от най-добрите ни 
политически карикатуристи. 

След убедителния успех на предишното годишно издание „Светът през 2019“, 
вярваме, че сега, поставяйки акцент върху българските теми и поглед към процесите 
в Европа и света, изданието „България. Светът 2020“ ще се радва на още по-голям 
читателски интерес и признание. 

Много убедено Ви каним да участвате с реклама или пиар в „България. 
Светът 2020“. С качественото си съдържание и перфектна визия списанието ще е 
много отличителен продукт на медийния пазар в края на годината, ще предизвика 
силен читателски интерес и ще има сериозни продажби.

Очакваме с нетърпение обратна връзка.

Екипът на списание „Икономист“

Цени* Една страница реклама 5000 лв.

Една страница пиар 6500 лв.

Втора корица 7500 лв.

Трета корица 7000 лв.

Четвърта корица 8000 лв.

Лого на корицата 12 000 лв.
* Цените са без ДДС
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