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Защо да рекламирате в списанията
и сайтовете на S Media
ВАЖЕН ВЪПРОС – КАТЕГОРИЧЕН ОТГОВОР – защото рекламата
в нашите медии доказано работи. Защото сме най-голямото
издателство по тиражи на списания в България, със силни и много
популярни сайтове. Издаваме 6 списания и имаме 15 сайта, общият
тираж на списанията е 54 000 копия месечно.
Ние държим лицензи на престижното световно издателство
BBC Worldwide Magazines (за България, Сърбия, Македония,
Косово, Албания и Черна гора).
Имаме и собствени марки списания и сайтове.

Ние издаваме списанията:

ИКОНОМИСТ
8 000 тираж

1000 броя
задължително
стигат до
бюрата на
изпълнителните
директори на
на големите
компании, на
ръководителите
на основните
държавни
институции в
страната.

MODA

9000 тираж

BBC GoodFood
България
15 000 тираж

СПРИНТ

10 000 тираж

BBC Знание
10 000 тираж

BBC TopGear
България
10 000 тираж

Кратко представяне на нашите списания
„ИКОНОМИСТ“ е седмично издание за икономика и политика.
Всеки петък списанието подбира темите от българския
и международния дневен ред, които са в центъра на
общественото внимание и предизвикват сериозен интерес в
читателите. Представя многообразие от гледни точки, стриктно
спазва стандартите на качествената журналистика.

MODA е платформа за модни и артистични герои, улавя в
движение актуалните новости, създава тенденции,
лансира имена, лица и истории. И коментира най-важното,
което се случва в световните модни столици.

Цени*
Една страница реклама
1/2 страница реклама
Една страница PR
Втора корица
Трета корица
Четвърта корица
Цени*
Една страница реклама 
1/2 страница реклама
Една страница PR 
Втора корица 
Трета корица 
Четвърта корица 

3500 лв.
1900 лв.
5000 лв.
5500 лв.
5000 лв.
7000 лв.

3000 лв.
1700 лв.
3600 лв.
4500 лв.
3500 лв.
5000 лв.

СПРИНТ е единственото списание за спорт в България, то
отстоява изконните ценности на футбола, спорта и олимпизма
в дух на обективност и феърплей. Тук са големите български и
световни имена, хората, които ни правят горди с постиженията
им. Ние смятаме, че спортът обединява и списанието има
своя извънспортна мисия. То не оставя нито един въпрос без
отговор, анализира процесите и всичко важно, което се случва
в тази така вълнуваща и динамична тематика. От 2020 г. всеки
брой публикува специално приложение „Бъдеще“, което е за
детско-юношеския спорт.

Цени*
Една страница рекламата 
1/2 страница реклама
Една страница PR 
Втора корица 
Трета корица 
Четвърта корица 

2500 лв.
1500 лв.
3000 лв.
4000 лв.
3500 лв.
5000 лв.

„ВВС ЗНАНИЕ“ е списанието за хората с любопитен ум,
интересуващи се от постиженията на науката, от природата,
Космоса, образованието и историята. Увлекателният и
разбираем стил на текстовете, професионалното отношение
към науката и фотографиите покоряват читателите. Списанието
има много верни посланици и последователи.

Цени*
Една страница реклама
1/2 страница реклама
Една страница PR 
Втора корица 
Трета корица 
Четвърта корица 

2500 лв.
1500 лв.
3500 лв.
4000 лв.
3500 лв.
5000 лв.

BBC GOODFOOD България има голяма група верни читатели,
които не пропускат брой. Това е така не само, защото готвенето
стана много модно не само сред жените, но и сред мъжете,
а и защото публикува само тройно проверени рецепти, които
идват от издателството на ВВС. Има и български рецепти,
а български звезди готвят. Списанието предлага и новини
от света на кулинарията, както и актуални предложения за
здравословно хранене, бяла техника и стоки за дома.

Цени*
Една страница рекламата 
1/2 страница реклама
Една страница PR 
Втора корица 
Трета корица 
Четвърта корица 

4000 лв.
2200 лв.
4800 лв.
5500 лв.
5000 лв.
7000 лв.

BBC TOPGEAR България - най-добрите журналисти тестват
най-страхотните коли, заснети от най-добрите фотографи.
Информацията за всичко ново и интересно от света на
автомобилите се представя с онова неповторимо чувство за
хумор, което превърна TopGear в медиен феномен със световно
значение и водещ бранд за автомобилна култура и лайфстайл.

Цени*
Една страница рекламата
3500 лв.
1/2 страница реклама
1900 лв.
Една страница PR 
4000 лв.
Една стр. реклама + 1 стр. PR 4500 лв.
Втора корица 
5500 лв.
Трета корица 
4500 лв.
Четвърта корица 
7000 лв.

ОТСТЪПКИ И КОМБИНИРАНИ ОФЕРТИ
При комбинирана реклама или пиар в повече от едно списание – отстъпка по договаряне.
* Цените са в сила от 1 януари 2020 г. и са без ДДС.

Нашите сайтове са:

BGbasket.com

Tennis24.bg

Iconomist.bg

BGsptint.com

Viasport.bg

Modamagazine.bg

BGvolleyball.com

BGswim.com

Goodfood.bg

BGathletic.com

Sportmedia.tv

Knowledge.bg

BGfootball.com

YouTube.com/BGsprint

Topgear.bg

Спортни сайтове
BGSPRINT.COM обединява всички спортни сайтове на „Ес Медиа“ АД. В същото време е и сайт на списание
„Спринт“, от което по принцип много малко от материалите могат да се прочетат и в интернет. Bgsprint.com
отразява и всички спортове, които не са основни за отделните спортни сайтове на „Ес Медиа“ АД.
Импресии на дневна база: 10 000 броя, 60% мъже, 40% жени.
BGBASKET.COM Няма човек, интересуващ се от баскетбол, който да не чете този сайт, най-добрия
източник на баскетболни новини на български език. Тук са най-точните и най-пълни статистики от
българските първенства (мъже, жени и подрастващи), европейските турнири и НБА.
Импресии на дневна база: 30 000 броя, 66% мъже, 34% жени.
BGVOLLEYBALL.COM е абсолютен лидер във волейбола, ползва се с висок авторитет и често е цитиран в
онлайн, печатни и електронни медии. Това е единственото място в родното интернет пространство, в което
се следят на живо мачовете от шампионатите на мъжкия и дамския елит в този спорт.
Импресии на дневна база: 30 000 броя, 58% мъже, 42% жени.
BGATHLETIC.COM в детайли проследява най-големите събития в света на леката атлетика – световни и
европейски първенства, олимпийски игри, както и състезанията от Диамантената лига. Много широко се
отразяват националните първенства за всички възрасти в България, текстовете от състезанията са богато
илюстрирани със снимки.
Импресии на дневна база: 15 000 броя, 51% мъже, 49% жени.
BGFOOTBALL.COM пише в пълнота за футбола – основно българския, представя най-важното от
европейските и световните първенства. Акцентът е поставен върху българската елитната „А“ група.
Сайтът поддържа най-богатата и изчерпателна статистическа база с данни на играчи, футболни клубове,
стадиони, съдии и треньори.
Импресии на дневна база: 20 000 броя, 75% мъже, 25% жени.
TENNIS24.BG отразява всичко най-важно от света на тениса и ракетните спортове. Обръща внимание на
подрастващите в набиращия все по-голяма популярност у нас спорт. На сайта сътрудничат няколко автори,
добре познати капацитети у нас, които публикуват свои коментари в рубриката „Блог“.
Импресии на дневна база: 4 000 броя, 68% мъже, 32% жени.
VIASPORT.BG e уникален проект не само за България - интернет портал за детско-юношеския спорт и
е единственият по рода у нас. Поставил си е за задача да отразява представянето на талантливи деца
до 18-годишна възраст в различни видове спорт. Събитията са придружени от интервюта, анализи,
коментари, данни за първенства, резултати.
Импресии на дневна база: 25 000 броя, 70% мъже, 30% жени.
BGSWIM.COM e специализиран сайт за плуване и плувни спортове, поддържа над двадесет рубрики.
Особено внимание се отделя на водната топка, плуването в открити води, отделя място и на спортисти в
неравностойно положение, акцентира върху водното спасяване и водолазния спорт.
Импресии на дневна база: 10 000 броя, 55% мъже, 45% жени.
SPORTMEDIA.TV - интернет платформа от нов вид, позволяваща излъчване на неограничен брой
предавания на живо едновременно. До 50 000 зрители могат да гледат в един и същ момент, без това да
доведе до срив в системата. Излъчва по три основни начина: собствена продукция, заснета с SNG; чужда
продукция със закупени авторски права за излъчване по интернет; препредаване на тв канали с договор
за предоставяне на неизключителен лиценз за разпространение. Преди зареждане на всеки ТВ продукт
зрителят може да гледа рекламен спот.
СТУДИО СПРИНТ - коментарно предаване за футбол и спорт, което се излъчва в youtube канала
BGSprint.com от месец октомври 2019 г. Всяко ново издание се публикува в 17 часа във вторник. Гостуват
големи имена като Ивет Лалова, Константин Папазов, Михаил Таков, Любо Ганев, Цено Ценов, Борислав
Кьосев и др. Като анализатори се включват спортните журналисти Николай Кръстев, Станил Йотов, Георги
Банов, Борис Касабов, Желю Станков, Теодор Борисов и др. Водеща на „Студио Спринт“ е Ваня Николова.

Сайтове
ICONOMIST.BG - сайт на „Икономист“, в който се публикуват
най-важните текстове от списанието. Освен това, всеки ден
представя внимателно подбрана селекция новини от България
и света. Горещите новини и важните материали влизат във
фейсбук страницата на „Икономист“.
Импресии на дневна база:
20 000 броя, 52% мъже, 48% жени.

MODAMAGAZINE.BG Читателите на сайта
и потребителите на фейсбук страницата на
списанието научават първи актуалните модни
и бюти тенденции. Различните канали дават
възможност за обмяна на опит и коментари,
като уважава мнението на всеки фен
Импресии на дневна база:
10 000 броя, 27% мъже, 73% жени.

KNOWLEDGE.BG „Знание“ черпи информация от
надежден източник на новини, факти и снимки –
света на BBC. Благодарение на кореспонденти
и професионалисти по целия свят сайтът е
комбинация от най-доброто в областта на науката,
историята и дивата природа.
Импресии на дневна база:
10 000 броя, 44% мъже, 56% жени.

GOODFOOD.BG превръща готвенето в
удоволствие, затова е толкова популярен.
Публикува систематизирани рецепти за всеки
повод и част от деня. А също така полезни съвети
за приготвянето на всяко ястие и правилното
използване на подправките.
Импресии на дневна база:
10 000 броя, 20% мъже, 80% жени.

TOPGEAR.BG Уникалната мултимедийна
платформа е по лиценз на TopGear. Феновете
имат възможност да научат първи новините
в автомобилния свят и да бъдат посветени в
най-дълбоко пазените тайни от ателиетата на
фирмите.
Импресии на дневна база:
10 000 броя, 89% мъже, 11% жени.

София, бул. „Христофор Колумб“ 43, ет. 9
www.smedia.bg
Отдел реклама: +359 2 400 66 66, reklama@s-media.bg

