
ВАШАТА ФИРМЕНА ИДЕНТИЧНОСТ
С УНИКАЛНА  ГРАДСКА  

КОМИКС ИСТОРИЯ
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НЕКА РАЗКАЖЕМ ВАШАТА ИСТОРИЯ 
ПО УНИКАЛЕН НАЧИН

Ние създаваме авторски истории за продукти, услуги или за вашата фирмена 
идентичност 

Ще адаптираме дизайните си според нуждите на вашите канали за 
разпространение - интернет страниците, профили в социални мрежи или вашите 
мобилни приложения

Ще разпространим вашите истории и в нашата мрежа: интернет страница и 
социални мрежи, както и в нашата национална поредица от комикс списания, 
разпространявани дигитално и в хартиен вариант

www.piero97.com



КОИ СА НАШИТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛИ
И КАКВО КАЗВАТ ТЕ:

Комиксите отговарят 
на пулса на днешния ден

17-40
години

Хартиеното издание 
се чете от корица до 
корица, за за 20 минути

Оригинално съдържание!

Много свежо и позитивно 
послание, различно от 
всичко друго в интернет.
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Публикуваме 
цялото съдържание и в 

дигитален вариант
Всяко списание си има 

собствена страница

Споделяме всяка 
история в Instagram 

& Facebook

Достъпване 
на всички броеве 
на списанията до 

момента

Публикуваме и 
ежеседмични новини 
от нашите рубрики

@MainaTownOfficial
@sofiafantasy

@_mainatown_
@_sofiafantasy_

www.mainatown.bg

www.sofiafantasy.bg

www.balkanfantasy.bg

www.blackseafantasy.bg
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Facebook

Instagram

Чрез каналите си достигаме до 
конкретни целеви групи. 

нови харесвания на 
страницата

ангажираност на 
публикатадостигания

жени

мъже
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Хартиените издания са в 
тираж от 3000 бр. на град и 
достигат до 15 000 бр. 
национално
Разпространяват се в над 
150 локации в големите 
градове в България, 
включващи:

• Ресторанти
• Нощни заведения
• Сладкарници
• Книжарници
• Арт ателиета
• Фитнеси и спортни центрове
• Био магазини
• Магазинчета за крафт бира

- НАШИТЕ СПИСАНИЯ -
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НАШИТЕ КЛИЕНТИ
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- НАШИТЕ КЛИЕНТИ -

Клиент: SumUp

Концепция: Employer branding
SumUp е глобална компания, предлагаща 
картови разплащания. За създаването на 
тази визия използвахме техни продукти и 
символите на държавите, в които 
компанията има офиси.
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- НАШИТЕ КЛИЕНТИ -

Клиент: UniCredit

Концепция: Реклама на услуга
Създадохме комикс история, която 
представя мобилното приложение за бързи 
кредити на UniCredit. Използвахме 
профила на клиент, с който акцентирахме 
на ползите от услугата. 
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- НАШИТЕ КЛИЕНТИ -

Клиент: Енергия от ядки

Концепция: Продуктова реклама
Разказахме в графична история - как се 
прави лешников тахан и колко енергия от 
ядки има в едно бурканче!
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Концепция: 
Реклама на 
събитие
Разказахме за 
предстоящ 
музикален 
фестивал с 
кратко интервю 
и плакат на 
събитието

- НАШИТЕ КЛИЕНТИ -

Клиент: Electric Orpheus

Концепция: Реклама на събитие
Разказахме за предстоящ музикален 
фестивал с кратко интервю и плакат на 
събитието.
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Концепция: 
Реклама на 
услуга
Създадохме 
фото-комикс 
история 
акцентираща на 
различни 
профили на 
клиенти на 
компанията 
използващи 
услугата в 
забавни 
ситуации

- НАШИТЕ КЛИЕНТИ -

Клиент: Storytel

Концепция: Реклама на услуга
Създадохме фото-комикс история, като 
пресъздадохме различни профили, 
използващи приложението и ги 
поставихме в забавни ситуации.
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Концепция: 
Рекламна история
Създадохме 
комикс история 
фокусирана върху 
основните 
профили клиенти 
на мол-а и как мол-
а обединява 
различни интереси

- НАШИТЕ КЛИЕНТИ -

Клиент: Mall Plovdiv

Концепция: Рекламна история
Създадохме комикс история, фокусирана 
върху основните профили на клиенти на 
мола и разказахме как той обединява 
различни хора, с различни интереси.
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Концепция: 
Реклама на 
бранд
Създадохме 
фото-комикс 
акцентиращ на 
натуралния 
произход на 
продуктите на 
бранда 
разказана в 
забавна история

- НАШИТЕ КЛИЕНТИ -
Клиент: Tatratea

Концепция: Реклама на бранд
Създадохме фото-комикс акцентиращ на 
натуралния произход на продуктите на 
Tatratea, разказана в забавна история с 
изцяло авторско съдържание.
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Концепция: 
Реклама на 
услуга
Използвайки 
корпоративните 
цветове на 
компанията 
разказахме 
комикс история 
акцентираща 
върху свръх 
високоскоростен 
интернет за 
корпоративни и 
частни клиенти

- НАШИТЕ КЛИЕНТИ -

Клиент: Cooolbox

Концепция: Реклама на услуга
Използвайки корпоративните цветове на 
компанията разказахме комикс история, 
акцентираща върху свръх високоскоростен 
интернет за корпоративни и частни 
клиенти. 
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Концепция: 
Реклама на 
магазини за 
продукти за 
домашни 
любимци
Създадохме 
фото-комикс 
история в която 
героите - 
домашни 
любимци 
преживяват 
забавни моменти 
в мол 
предназначен за 
тях. Историята 
включва 
позициониране на 
7 бранда и 
продукти

- НАШИТЕ КЛИЕНТИ -

Клиент: Дафори

Концепция: Реклама на 
магазини предлагащ храни и 
аксесоари за домашни любимци
Създадохме фото-комикс история, в 
която нашите герои - кучето “влогър” 
Юми и нейните приятели, преживяват 
забавни моменти в мол предназначен 
специално за тях. 
В историята позиционирахме 7 различни 
бранда и продукта.
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- НАЦИОНАЛНО УЧАСТИЕ I - 

*За комбинирано участие са изготвя индивидуална оферта

Възможност да си отпечатате Копия от списанието, за ЛИЧНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ 
на цена от САМО 1,50 лв./бр. - цената е само за рекламодатели.

**Цените са в Български лева, без ДДС.

Вътрешна корица

Задна имиджова корица

Рекламирайте при нас с Pay as you Go СОБСТВЕН ДИЗАЙН във избрани списания 
от тримесечието (Март/Юни/Септ./Дек.)*

Вътрешна страница

Тираж 3000 бр. от списание Тираж 3000 бр. от списание

Тираж 3000 бр. от списание

         Какво предлагаме  

- Участие от 1 до 5 
издания с дзайн от 
клиента

- Отстъпка 
пропорционално 
нарастваща на база  
брой участия в  изданията

- Участие в дигиталните 
ни платформи - интернет 
страници

- Градове възможни -  
София, Пловдив, Варна и 
Бургас, Планински 
курорти    Дигитален Бонус   

- 1 публикация в Instagram 
каналите

- 1 публикация във 
Facebook каналите

- Лого на страницата 
секция партньори на 
всяко отделно издание.
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- НАЦИОНАЛНО УЧАСТИЕ II - 

*За комбинирано участие са изготвя индивидуална оферта

Възможност да си отпечатате Копия от списанието, за ЛИЧНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ 
на цена от САМО 1,50 лв./бр. - цената е само за рекламодатели.

**Цените са в Български лева, без ДДС.

Комикс история Вътрешна комикс корица

Задна имиджова корица

Рекламирайте при нас с с Pay as you Go КОМИКС ИСТОРИЯ във избрани 
списания от тримесечието (Март/Юни/Септ./Дек.)* + дигитална версия

Тираж 3000 бр. от списание Тираж 3000 бр. от списание

Тираж 3000 бр. от списание

         Какво предлагаме  

- Разработване на уникална,
креативна, авторска комикс 
история.

- Участие от 1 до 5 издания с 
комикс/фото комикс 
разработен за клиента

- Отстъпка  
пропорционално 
нарастваща на база  брой 
участия в  изданията

- Участие в дигиталните ни 
платформи - Дигитална 
версия.

- Дигитални файлове за 
клиента за ползване по 
време на изданията във 
техните каналите.

- Градове възможни - София, 
Пловдив, Варна, Бургас и 
Планински Курорти

  Дигитален Бонус  
  

- 2 публикации в Instagram каналите на  
всяко издание и Facebook каналите на 
всяко издание

- Лого на страницата ни секция партньори за 
всяко издание

- 2  готови публикации за клиента за 
Facebook и Instagram

- 2 сторита за клиента за Facebook и 
Instagram

- Възможност за допълнителни разработки и 
публикации за каналите на клиента
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- НАШИЯТ КАЛЕНДАР - 
Списък на градовете и изданията -  списания се издават на тримесечие 

(Март/Юни/Септ./Дек.)*

*За комбинирано участие са изготвя индивидуална оферта

Възможност да си отпечатате Копия от списанието, за ЛИЧНО 
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ 
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