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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
10 000 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.

