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Шопинг лейди 

Стр. 1/2 

1 стр. 1 стр. 1 стр. 1 стр. 

4 цели страници 

14 800 лв. брутна цена списания 

8 880 лв. пакетна цена списания 

Читатели на списанията  

• за 72% притежанието на хубави неща e истинско удоволствие 

• 68% са готови да платят повече за качествени стоки 

• 63% са лоялни към марките, които им харесват 

• за 55% изборът на марка е много важен, когато купуват тоалетни 
принадлежности  

• 54% смятат, че известните марки са по-добри 

• за 54% дизайнерската, маркова дреха подобрява личния им имидж 

• 53% се наслаждават на всякакъв вид пазаруване  

• 39% (1,3 пъти повече от средното за градското население) харчат много 
пари за козметика/дрехи  

• 36% (2,2 пъти повече от средното за градското население) използват 
селективни парфюми 

• 17% (2,5 пъти над средното за градското население) притежават 
Smartphone 

Пакетната цена замества всички останали отстъпки без тази за РА.  
Важи при заявяване на реклама в рамките на една кампания.  

Всички цени са без ДДС. 

Данни: градско население, TGI Маркет Тест, септември 2012 – август 2013 

 
120 000 brand buyers    

 
142 000 читатели цялата аудитория 

Жени, които купуват наложени марки като символ на 
качество и престиж (brand buyers) 

За кампания 4-8 седмици 
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Шопинг лейди 

Стр. 2/2 
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За формати по-малки от цяла страница 

½ стр. ½ стр. ½ стр. ½ стр. 

4 х ½ страници 

9 750 лв. брутна цена списания 

6 825 лв. пакетна цена списания 

За кампания 4-8 седмици 

Формат 1/2 страница 

Пакетната цена замества всички останали отстъпки без тази за РА.  
Важи при заявяване на реклама в рамките на една кампания.  

Всички цени са без ДДС. 

1/3  стр. 1/3  стр. 1/3  стр. 1/3  стр. 

4 х 1/3 страници 

7 800 лв. брутна цена списания 

6 240 лв. пакетна цена списания 

За кампания 4-8 седмици 

Формат 1/3 страница 



Фешън лейди 

Стр. 1/2 
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За публикации в списанията Harper’s BAZAAR и ELLE  

Пакетната цена замества всички останали отстъпки без тази за РА.  
Важи при заявяване на реклама в рамките на една кампания.  

Всички цени са без ДДС. 

Източник: GARB, 15-69 национално, май-юни 2015 

Достигнати контакти с всеки пакет: 

тримесечен пакет       77 263 

шестмесечен пакет   141 296 

годишен пакет          256 133 

• средно 97% от читателите са жени 

• средно 84% от читателите са на възраст между 26 - 45г. 

• средно 96% от читателите са със средно или висше образование 

3-месечен пакет 

3 стр. 1 стр. 

6-месечен пакет 

Годишен пакет 

15 400 лв. брутна цена  
                          списания 

6 160 лв. пакетна цена  
                          списания 

  

5 стр. 2 стр. 

27 300 лв. брутна цена  
                          списания 

10 920 лв. пакетна цена  
                          списания 

  

8 стр. 4 стр. 

47 600 лв. брутна цена  
                          списания 

19 040 лв. пакетна цена  
                          списания 

  



10 800 лв. брутна цена  
                          списания 

5 400 лв. пакетна цена  
                          списания 

Фешън лейди 

Стр. 2/2 

П
а

ке
т

но
 п

р
ед

ло
ж

ен
ие

 

За формати по-малки от цяла страница 

Пакетната цена замества всички останали отстъпки без тази за РА.  
Важи при заявяване на реклама в рамките на една кампания.  

Всички цени са без ДДС. 

3-месечен пакет 

3х ½ стр. ½ стр. 

  

19 100 лв. брутна цена  
                          списания 

9 550 лв. пакетна цена  
                          списания 

6-месечен пакет 

5х ½ стр. 2х ½ стр. 

  

33 200 лв. брутна цена  
                          списания 

16 600 лв. пакетна цена  
                          списания 

Годишен пакет 

8х ½ стр. 4х ½ стр. 

  

8 700 лв. брутна цена  
                          списания 

4 785 лв. пакетна цена  
                          списания 

3-месечен пакет 

3х 1/3  стр. 1/3  стр. 

  

15 400 лв. брутна цена  
                          списания 

8 470 лв. пакетна цена  
                          списания 

6-месечен пакет 

5х 1/3  стр. 2х 1/3  стр. 

  

26 800 лв. брутна цена  
                          списания 

14 740 лв. пакетна цена  
                          списания 

Годишен пакет 

8х 1/3  стр. 4х 1/3  стр. 

  



Нови клиенти 

Стр. 1/2 

Пакетната цена замества всички останали отстъпки без тази за РА.  
Важи при заявяване на реклама в рамките на една кампания.  

Всички цени са без ДДС. 

Данни: градско население, TGI Маркет Тест, септември 2012 – август 2013 
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Хората, които първи опитват нови продукти и марки  
(new buyers)  

За кампания 4-8 седмици 

1 стр. 2 стр. 1 стр. 

 

265 000 new buyers 

 

   306 000 читатели цялата аудитория  

4 цели страници 

10 200 лв. брутна цена списания 

6 120 лв. пакетна цена списания 

Читатели на списанията  

• 75% са със среден и по-висок социален статус 

• 70% са лидери на мнение за храна в домакинството 

• 66% са сериозни потребители на бяла козметика  

• 58% са готови да платят повече за храни, които не съдържат изкуствени 

добавки 

• 56% са готови да платят повече за продукти, които улесняват живота им 

• 55% са на възраст 18–39 години 

• 2 пъти повече от средното за населението - хора,  които взимат витамини и 

хранителни добавки 

• 1,6 пъти повече от средното за населението - хора, опитващи нови 

продукти за почистване в домакинството 

• 1,5 пъти над средното за населението лидери на мнение за: 

» козметика 

» дрехи  



Нови клиенти 

Стр. 2/2 
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За формати по-малки от цяла страница 

За кампания 4-8 седмици 

Формат 1/2 страница 

За кампания 4-8 седмици 

Формат 1/3 страница 

4 х ½ страници 

6 350 лв. брутна цена списания 

4 445 лв. пакетна цена списания 

1/3  стр. 2х 1/3  стр. 1/3  стр. 

4 х 1/3 страници 

4 700 лв. брутна цена списания 

3 760 лв. пакетна цена списания 

½ стр. 2х ½ стр. ½ стр. 

Пакетната цена замества всички останали отстъпки без тази за РА.  
Важи при заявяване на реклама в рамките на една кампания.  

Всички цени са без ДДС. 



Мениджър 

1 стр. 1 стр. 1 стр. 

3 цели страници 

11 900 лв. брутна цена списания 

7 140 лв. пакетна цена списания 

Пакетната цена замества всички останали отстъпки без тази за РА. Важи при заявяване на 
реклама в рамките на една кампания. Всички цени са без ДДС. 

Данни: GARB 2016 

За кампания 4-8 седмици 
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• Над 105 000 контакта обща аудитория  

• Над 84 000 контакта работещи читатели  

• Над 1,5 пъти повече от средното за населението – хора с висок личен 
доход   

• Над 1,2 пъти повече от средното за населението - хора, живеещи в София 
и големите градове (над 100 000 жители) 

 

Достигнати контакти с пакета: 

Целева група: работещи и с висок личен доход 

1/2 стр. 1/2 стр. 1/2 стр. 

3 х 1/2 страници 

8 300 лв. брутна цена списания 

5 810 лв. пакетна цена списания 

1/3 стр. 1/3 стр. 1/3 стр. 

3 х 1/3 страници 

6 700 лв. брутна цена списания 

5 360 лв. пакетна цена списания 



4 цели страници 

11 800 лв. брутна цена списания 

4 720 лв. пакетна цена списания 

Мъжки свят 

Стр. 1/2 

3 стр. 

3 цели страници 

10 500 лв. брутна цена списания 

5 250 лв. пакетна цена списания 

Пакетната цена замества всички останали отстъпки без тази за РА. Важи при заявяване на 
реклама в рамките на една кампания. Всички цени са без ДДС. 

Данни: GARB 2016 

За кампания до 3 месеца 
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• 245 400 контакта обща аудитория 

• 166 880 контакти мъже  

• 2 пъти повече от средното за населението хора с висше образование 

• 1,3 пъти повече от средното за населението хора с високи лични доходи 

Вариант І 

2 стр. 

Вариант ІІ 

2 стр. 

• 599 800 контакта обща аудитория 

• 159 200 контакти мъже  

• 1,4 пъти повече от средното за населението хора с висше образование 

• 1,2 пъти повече от средното за населението хора с високи лични доходи 



4 x 1/2 страници 

7 700 лв. брутна цена списания 

3 850 лв. пакетна цена списания 

Мъжки свят 

Стр. 2/2 

3 x ½ стр. 

3 x 1/2 страници 

7 500 лв. брутна цена списания 

4 500 лв. пакетна цена списания 

Пакетната цена замества всички останали отстъпки без тази за РА. Важи при заявяване на 
реклама в рамките на една кампания. Всички цени са без ДДС. 

За кампания до 3 месеца 
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Вариант І 

2 x ½ стр. 

Вариант ІІ 

2 x ½ стр. 

Данни: GARB 2016 



Живот и здраве 

Стр. 1/2 

2 стр. 1 стр. 1 стр. 2 стр. 

6 цели страници 

10 500 лв. брутна цена списания 

6 300 лв. пакетна цена списания 

Пакетната цена замества всички останали отстъпки без тази за РА.  
Важи при заявяване на реклама в рамките на една кампания.  

Всички цени са без ДДС. 

Данни: градско население, TGI Маркет Тест, септември 2012 – август 2013 

За кампания 4-8 седмици 
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170 000 човека от целевата група 

 

 238 000 читатели цялата аудитория 

Целева група: хора, интересуващи се от темите за здраве, 
спорт и добра форма  

Читатели на списанията  

• 2 пъти повече от средното за населението: 

» сериозни потребители на витамини и хранителни добавки 

» хора, купили си едра бяла техника през последните 12 месеца  

» лидери на мнение за козметика (шампоани, дезодоранти и др.)  

» лидери на мнение за домакински продукти  

• 1,5 пъти повече от средното за населението: 

» хора, които вярват в хомеопатичната медицина  

» лидери на мнение за детски стоки  

• 75%  са лидери на мнение за храна в домакинството  

• 65% смятат, че трябва да се грижат повече за здравето си  

• 59% са готови да платят повече за храна, която не съдържа изкуствени 
добавки  

• 50%  се хранят по-здравословно отколкото преди 
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За формати по-малки от цяла страница 

6 х ½ страници 

6 450 лв. брутна цена списания 

4 515 лв. пакетна цена списания 

За кампания 4-8 седмици 

Формат 1/2 страница 

Пакетната цена замества всички останали отстъпки без тази за РА.  
Важи при заявяване на реклама в рамките на една кампания.  

Всички цени са без ДДС. 

2х 1/3  стр. 1/3  стр. 1/3  стр. 2х 1/3  стр. 

6 х 1/3 страници 

4 350 лв. брутна цена списания 

3 480 лв. пакетна цена списания 

За кампания 4-8 седмици 

Формат 1/3 страница 

Живот и здраве 

2х ½ стр. ½ стр. ½ стр. 2х ½ стр. 



Кулинарно 
изкушение 

Стр. 1/2 Данни: градско население, TGI Маркет Тест, септември 2012 – август 2013 
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Целева група: Хората, които правят основната част от 
покупките в домакинството (mainshoppers)  

2 стр. 2 стр. 

4 цели страници 

7 600 лв. брутна цена списания 

4 560 лв. пакетна цена списания 

Пакетната цена замества всички останали отстъпки без тази за РА.  
Важи при заявяване на реклама в рамките на една кампания.  

Всички цени са без ДДС. 

За кампания 4-8 седмици 

 

169 000 mainshoppers   

 

 203 000 читатели цялата аудитория 

Читатели на списанията  

• 68% пазаруват само в супермаркети, които предлагат качествени свежи 

храни 

• 68% са готови да платят повече за качествени стоки  

• 65% събират цялото семейство на обяд или вечеря през уикендите 

• 63% са ценители на добрата храна  

• 59% са готови да платят повече за екологично чиста храна 

• 58% пазаруването им доставя истинско удоволствие 

• 58% готови са да платят повече за продукти, които улесняват живота им   

• 56% обичат да опитват нови хранителни продукти  

• 51% купуват известни марки продукти за почистване в домакинството  

• 50% се хранят по-здравословно отколкото преди  (1,4 пъти над средното за 

градското население) 
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За формати по-малки от цяла страница 

4 х ½ страници 

4 800 лв. брутна цена списания 

3 360 лв. пакетна цена списания 

За кампания 4-8 седмици 

Формат 1/2 страница 

Пакетната цена замества всички останали отстъпки без тази за РА.  
Важи при заявяване на реклама в рамките на една кампания.  

Всички цени са без ДДС. 

4 х 1/3 страници 

3 200 лв. брутна цена списания 

2 560 лв. пакетна цена списания 

За кампания 4-8 седмици 

Формат 1/3 страница 

2х 1/3  стр. 2х 1/3  стр. 

Кулинарно 
изкушение 

2х ½ стр. 2х ½ стр. 



Грижовен родител 

Стр. 1/1 
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Пакетната цена замества всички останали отстъпки без тази за РА.  
Важи при заявяване на реклама в рамките на една кампания.  

Всички цени са без ДДС. 

Родители, желаещи да осигурят най-доброто бъдеще за 
децата си 

За кампания 4-8 седмици 

1 стр. 2 стр. 1 стр. 

4 цели страници 

8 300 лв. брутна цена списания 

4 980 лв. пакетна цена списания 

Формат 1/2 страница 

Формат 1/3 страница 

4 х ½ страници 

5 150 лв. брутна цена списания 

3 605 лв. пакетна цена списания 

4 х 1/3 страници 

3 450 лв. брутна цена списания 

2 760 лв. пакетна цена списания 

½ стр. 2х ½ стр. ½ стр. 

1/3  стр. 2х 1/3  стр. 1/3  стр. 

448 233 контакта за цялата кампания 

Източник: GARB, 15-69 национално, май-август 2015 



Пакет 10 

Стр. 1/1 
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Минимум 10 публикации в изданията на 
SBB Media 

Промоционалната отстъпка замества всички други отстъпки с изключение на тази за РА. 
Важи за една фирма, при едновременно заявяване на рекламни кампании в изданията на 

SBB Media в рамките на 3 месеца. 

При участие с 1/1 страница – 40%  отстъпка 

При участие с 1/2 страници – 30%  отстъпка 

При участие с 1/3 страници – 20%  отстъпка 


