
10+ МЕДИЙНИ БРАНДА

4+млн МЕСЕЧНА АУДИТОРИЯ

60+ ЖУРНАЛИСТИ И ВОДЕЩИ
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НАШИТЕ БРАНДОВЕ:

Медиа Груп 24 притежава и управлява едни от най-
популярните медийни брандове в секторите радио, 
интернет и вестници.

МГ24 притежава и управлява най-голямата частна 
радиоверига „Фокус“

МГ24 притежава и управлява първата 

Частна информационна агенция

„Фокус“

МГ24 притежава и управлява

най-голямата и четена

верига от регионални

сайтове
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Националната радиоверига "Фокус" е най-голямата българска частна радиостанция, 

която предлага едновременно и пълноценно покритие на 98 % от територията на страната. 

Със своите 60 регионални радиостанции, 

16 новинарски емисии дневно, 

16 спортни емисии дневно

112 трафик информации седмично за всички

пътища в страната, с многобройните си спортни

публицистични, обществено-политически, 

образователни, , културни, туристически и 

музикални предавания, "Фокус" се превърна в 

незаменим източник за информация за милиони

българи.
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Информационна агенция „Фокус“ е първата частна информационна агенция в България, която предлага
денонощно новини на български език. 

Новините на Информационна агенция „Фокус“ обхващат събитията от политическия, икономическия, обществения, 
културния и спортния живот в България, на Балканите и света. 

„Фокус“ е източник на новини за национални и регионални медии в България – телевизии, радиостанции и печатни 
издания. Сайтът на информационна агенция „Фокус“ се чете от над половин милион реални читатели всеки месец.

МГ24 продуцира и сайта Focus-sport.net, който е спортното подразделение на агенция „Фокус“ и е един от най-
богатите източници на спортна информация в страната.

„Мачовете по ТВ“ е най-популярното, сваляно и използвано футболно мобилно приложение в България.

Приложението и сайтът към него (telefootball.net) оперират в 22 държави, като освен в България, приложението 

е изключително популярно и изпозлвано в Аржентина, Колумбия, Франция и Италия.

Приложението дава информация в съответната страна, къде по телевизията ще се предава

футболна среща на живо, като освен това има още редица полезни за потребителите

функционалности и статистики.
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МГ24 издава и седмичното печатно издание Plovdiv24.bg СЕДМИЧЕН! Вестникът се разпространява в над 

650 обекта за продажба на вестници в Пловдив и региона и излиза в тираж над 10 000. Изданието е 

изключително популярно сред жителите на Пловдив и региона от третата възраст.

Изданието излиза всеки петък.

МГ24 управлява най-голямата и четена група от регионални сайтове в България. В портфолиото й влиза и регионалното 
електронно издание – Plovdiv24.bg. Сайтът е най-четената регионална медия в България с месечна аудитория от над 3 милиона 
реални читатели.

В портфолиото на МГ24 попадат и едни от най-четените регионални сайтове във Варна и Бургас – Varna24.bg и Burgas24.bg. 

Наскоро групата „влезе“ и в столицата, стартирайки местното издание Sofia24.bg, което за краткото си съществуване, вече се 
радва на аудитория от няколко стотин хиляди столичани всеки месец.

МГ24 управлява регионални сайтове още в Русе и Благоевград – Varna24.bg и Blagoevgrad24.bg. След придобиването на радио 
и агенция „Фокус“, МГ24 започна работа по разширението на мрежата си от регионални медии, като скоро на пазара ще са 
нови над 10 регионални сайта.
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Рейтинги радио „Фокус“

Бранд
Уникални 
месечно

Уникални 
дневно

Импресии 
дневно

500 000 35 000 100 000

200 000 10 000 25 000

500 000 150 000 1 000 000

300 000 20 000 50 000

3 500 000 400 000 1 500 000

Посещаемост онлайн проекти

Бранд
Уникални 
месечно

Уникални 
дневно

Импресии 
дневно

800 000 100 000 200 000

750 000 90 000 180 000

50 000 5 000 10 000

50 000 5 000 10 000

50 000 5 000 10 000
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