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Какво е Нула32?

Нула32 е безплатно градско списание, което излиза 
веднъж на всеки три месеца и се разпространява в 
десетки обекти из града. Списанието в няколкохиляден 
тираж създава градска култура като се опира 
на истории и образи от пловдивското минало и 
настояще, опоетизирани и разказани така, че от 
непознат фон в ежедневието те се превръщат във 
важен детайл, осмислящ живота в и на града.
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Читателски профил

Мария, 21 г., Пловдив

Възпитаничка на Английската 
гимназия, следва икономическа 
специалност в Пловдивския 
университет. Говори свободно 
английски и немски, с които 
работи на 6 часа в аутсорсинг 
компания. Печели средната 
за Пловдив заплата, която 
обикновено отива за забавления 
и пътувания. Посещава редовно 
кафенетата и баровете в 
Капана. Не пропуска уличните 
фестивали и обича да си купува 
ръчно изработени бижута от 
независими автори. Чете Нула32, 
защото, по думите ù, списанието 
ù помага да преоткрива града си 
ежедневно.

Никол, 26 г., София 

Родом от Пловдив, Никол е 
бакалавър по хуманитарна 
специалност от Софийския 
университет. От 2 години 
работи в рекламна агенция 
в столицата и е финансово 
самостоятелна. Живее в 
двустаен апартамент под 
наем в Младост. Необвързана. 
Все по-рядко се прибира в 
Пловдив, но често пътува за 
удоволствие в чужбина. Ценител 
на изкуството от всякакъв вид. 
Нула32 е нейният начин да не 
губи връзка с любимия си град. 
Подкрепя списанието, защото 
иска младите хора да развиват 
идеите си в България.

Христо, 31 г., Пловдив  

Софтуерен инженер с 
образование от Великобритания, 
Христо се връща България, 
за да участва в развитието 
на IT сектора у нас. Живее и 
работи в Пловдив, откъдето 
управлява международни проекти 
за клиенти по целия свят. 
Семеен, със собствено жилище. 
Предпочита спокойствието на 
новите крайни квартали пред 
шума на централните булеварди. 
Любител на крафт бирената 
култура. Чете Нула32, защото е 
увлечен от историята и защото 
вярва, че Пловдив е най-великият 
град на света. 
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Клуб Нула32

Клуб Нула32 обединява общността около единственото градско списание 
на Пловдив в сходното ù градоусещане и в колективната ù нужда да 
осмисля мястото по-добре, да го живее пълноценно. Клуб Нула32 е 
необходимостта ни като създадели да уловим онова, което напусна 
кориците на списанието и вече по естествен начин само ̀проправя пътя 
си напред. Не абонамент, а възможност да бъдем заедно в идеята. 

Към днешна дата част от Клуб Нула32 са 130 души, всички от които 
заплащат годишна членска такса в размер на 32 лв. Привилегиите на 
членството включват персонализирано копие от тиража, както и 
различни комплименти от партньорите на Нула32. 
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Възможности за  
реклама в Нула32

√ Рекламно място на позиция по избор в 
печатното издание - всеки брой се чете 
средно от 9 000 души. 

√ Онлайн реклама в социалните мрежи и 
информационни канали на списание Нула32.

√ Офлайн реклама на представянето на 
броевете и на всички събития, в които 
участва Нула32 - споменаване на фирмата и 
поставяне на рекламен банер на сцената. 

√ Поставяне на фирмено лого на всички 
външно-рекламни материали на Нула32.

√ Изготвяне и провеждане на съвместни 
рекламни кампании в зависимост от 
дейността и целите на фирмата. 
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Позиция (2500 минимален тираж) Единична стойност

Дясна страница 500 лв

Страница до съдържанието 800 лв

Страница до редакторски думи 800 лв

Разтвор/ брандирана рубрика 1000 лв

Авторска публикация, 
изготвена от екипа на списанието

1300 лв

Трета корица 1300 лв

Втора корица 1500 лв

Двустранна фиксирана вложка 1700 лв

Водещ разтвор (втора корица + 
първа дясна страница)

2000 лв

Прегъната първа корица 2500 лв 

Четвърта корица 2500 лв

Отстъпка за многократност:
От 2 до 4 броя - 5%

Над 4 броя - 10% 

Отстъпка за рекламни агенции - 15% 

Ценова листа
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