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Who we are

Newest Interactive multiplatform media group
with diverse content and audience.
A new generation media,
using new generation approaches 
to constantly deliver our communities 
unique content journey.
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Dsport.bg събира в екипа си 
опитни и уважавани спорнти 
журналисти и анализатори, 
които изграждат облика на 
спортната журналистика в 
последните над 25 години.
Работим за феновете –
предоставяме им важно и 
ангажиращо съдържание 
директно в техния онлайн 
фийд.С dsport.bg те получават 
смислени спортни истории в 
точното време и на всяка 
платформа, която използват. 

EXPERTS-FIRST SPORTS MEDIA

55,80%

44,20%

Male Female

Томислав Русев

Ники Александров

608 504     Monthly Users
3 507 543  Monthly Pageviews

Average monthly people reached 1 500 000+       
Post engagements 1 700 000+
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262 506 Monthly  Users
635 704 Monthly Pageviews

Average monthly people reached 13 000+       
Post engagements 15 000+

Dnews.bg е новинарския сайт без 
fake news, без clickbait 
заглавия.Проверени новини,
ексклузивни интервюта, 
коментари и анализи от водещи 
имена в българската 
журналистика . Новини от цялата 
страна и света, подготвени от 
екип редактори на dnews и Дарик 
радио .

52%
48%

Female Male
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180 000 Monthly Users
360 000    Monthly Pageviews

Average monthly people reached 1 500 000+           
Post engagements 610 000+

Списание „9 Месеца" е първото 
специализирано издание за 
бременност и майчинство в 
България, което в продължение на 
четвърт век подкрепя родителите в 
най-важния период от живота. 
Аудиторията на медията е лоялна, 
ангажирана и активна по темите, 
свързани с бременността, 
раждането и отглеждането на дете. 
Каузата ни е да помагаме чрез 
експертно, достъпно и практично 
съдържание за родителите в един от 
най-важните периоди от живота им -
планирането, раждането и 
отглеждането на децата.

Предаването Училище за родители, се 

излъчва на живо едновременно в три 

Facebook страници и You tube канала на 

списание „9 месеца“.

Total episode reach: 30 000 users

Печатно издание
Тираж : 10 000

82%

18%

Female Male
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200 000 Monthly Users
600 000 Monthly Pageviews

Average monthly people reached 3 000 000+
Post engagements 360 000+

Майко Мила! е онлайн родителска 
платформа, чиято цел е чрез оригинално 
съдържание да създаде общност от 
хора, които да възприемат 
родителството по един по-лек, забавен и 
реалистичен начин, да споделят 
трудностите си и да получат подкрепа за 
предизвикателствата, с които се 
сблъскват. Проектът има изключително 
силно и разпознаваемо присъствие в 
социалните мрежи. Във Фейсбук 
страницата на Майко Мила!, следвана от 
близо 110 000 души, почти всяка статия 
или друг тип активация предизвика 
дискусия сред аудиторията. Майко Мила! 
присъства със съдържание и в 
Инстаграм, както и в Youtube със свое 
авторско влог съдържание. 

90%

10%

Female Male
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3 500 Monthly Users
8 900 Monthly Pageviews

Average monthly people reached 5000+    
Post engagements 2000+

Out.bg e новата българска платформа, 
създадена за и от хора от ЛГБТИ+ 
общността и техните съмишленици. 
Out.bg отразява идентичност, каузи, 
култура, грижа и развлечение през 
погледа на ЛГБТИ+ общността. Out.bg е 
платформа от ново поколение за ново 
поколение, отразяваща новините, които 
имат отношение към ежедневието на 
ЛГБТИ+ хората в България и по света.

54%

46%

Female Male
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390 000 Monthly Users
3 200 000 Monthly Pageviews

Superdoc.bg е водещата 
българска платформа за избор 
на подходящ лекар от различни 
специалности и резервация на 
удобен час за физически или 
онлайн преглед – бързо, лесно и 
по всяко време. 
След преглед, пациентите 
оставят мнение, за да помогнат 
на други пациенти да направят 
своя избор.

78%

22%

Female Male
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Thank you!

Independent Media BG
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