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Ñúçäàäîõìå dolce far niente êàòî ïðîäúëæåíèå íà ðàáîòàòà íè â íàöèîíàëåí åôèð ñ ìèëèîííà
àóäèòîðèÿ. Ïðàâèì ãî ñúñ ñúùèòå ïðîôåñèîíàëíè èçèñêâàíèÿ, ñúùàòà åòèêà, ñúùàòà åíåðãèÿ,
ñúùîòî ëþáîïèòñòâî êúì õîðàòà è âñè÷êî, êîåòî èçëèçà èçïîä ðúöåòå èì. Êúì íîâèòå èäåè, êúì
ñìåëè ðåøåíèÿ íà ñòàðè çàäà÷è, êúì èíîâàòèâíîñòòà âúâ âñÿêî ïîêîëåíèå, êúì òàëàíòà äà
âúðâèø ïî ïúò, ïî êîéòî ñà ïðåìèíàâàëè õèëÿäè õîðà è äà ãî ïðàâèø ïî ñâîé îðèãèíàëåí íà÷èí.
Ïîääúðæàìå îðèãèíàëåí ôîðìàò, âèñîê ïå÷àò â ñâåòîâåí ñòàíäàðò è ñèëåí ðåäàêöèîíåí åêèï.
Ïðàâèì áðîÿ ñ èäåÿòà äà ñå ÷åòå äúëãî è äà ñïîäåëÿ ëèíêîâå, êîèòî áèõà ðàçøèðèëè ñâåòîãëåäà è
èíôîðìèðàíîñòòà íà âñåêè ïîòåíöèàëåí ÷èòàòåë. Ïðàâèì ãî ñ óäîâîëñòâèå è âè êàíèì äà ñå
ïðèñúåäèíèòå êúì íàñ.

Отчитаме трудността на периода, в който плановете на всеки зависят от
глобалните планове в света, но оставаме верни на принципите си и споделяме
философията за “малките удоволствия всеки ден”. Диапазонът на темите ни е
голям:

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

интервюта със световни артисти
непредвидени пътешествия
талантът да се забавляваш и да увличаш другите да го правят
детайли от философията на slow living
лятото в галериите
лятото в музиката, летен podcast
летните спортове и кога “екстремните” спортове стават масови
филмите на лятото
българските минерални и изворни води
ароматите на лятото
грижа за косата
селекция вина за рибно меню
www.piero97.com
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ДЕРЕК ДЖЪРМАН
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ФАЛШИФИКАТИТЕ В
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ПРОФЕСИОНАЛЕН
FOOD STYLIST

ГРАДИНАРСТВО
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УЕС АНДЕРСЪН

ЛЕТНИТЕ СПОРТОВЕ

ПИЙ ОТ ИЗВОРА

САМОТНИЯТ БЕГАЧ

2021: НЕГОВАТА ГОДИНА

СКЕЙТБОРД И ОЩЕ

МИНЕРАЛНИТЕ И ИЗВОРНИ
ВОДИ
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