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 женска аудитория 
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от аудиторията 
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51%  
от посетителите на 

сайтовете влизат в тях и 
през мобилнo устройствo 



Факти: 

  Любимият интернет портал на близо половин 
милион жени в България 

  Над 11 години в българското онлайн 
пространство 

  Жизнен, забавен, провокативен Rozali.com 
обхваща 360 градуса от живота на новото 
поколение уверени и амбициозни жени 

  За търсещите жени, които имат високи 
очаквания, задават въпроси и искат да намерят 
отговори 

  Изцяло авторски материали с висока 
редакционна добавена стойност - до момента има 
над 65.2 хиляди статии и новини 

  Полезна и конкретна информация, от която 
всяка жена има нужда 

 Месечни уникални потребители: 500 хиляди 
 Уникални потребители средно на ден: 35.9 хиляди 
 Месечни импресии: 6 милиона 
 Регистрирани потребители: 83.6 хиляди 
 Абонати на седмичен бюлетин: 55.6 хиляди 
 Facebook фенове: 59.6 хиляди 
 92% са със завършено средно или висше образование 
 60% живеят в София и големите градове (над 100 

хиляди жители) 
 83% пазаруват онлайн 
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Факти: 
 Месечни уникални потребители: 120 хиляди  
 Уникални потребители средно на ден: 9.1 хиляди 
 Месечни импресии: 3 милиона 
 Регистрирани потребители: 71.3 хиляди 
 Facebook фенове: 48 хиляди 
 62% живеят в София и големите градове  
      (над 100 хиляди жители) 
 90% са със завършено средно или висше образование 
 86% пазаруват онлайн 

   Е-поглед към живота - този на усмихнатите, 
успешни и удивителни жени, които искат да имат 
всичко Тук и Сега 

   Предоставя онлайн информация, нужна на 
модерните млади жени, за да успеят в забързания 
свят 

   Предизвиква вниманието на стотици 
хиляди потребителки всеки месец 

   Концентрира се върху основните интереси на 
младите, смели жени, които имат интерес 
към всичко ново и се осмеляват да опитват 
нови неща, качествени продукти и услуги  
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.BG ELLE вдъхновява жените да следват свой 
собствен стил във всички аспекти на живота си. 

В ELLE.bg можете да откриете: 

 всичко от света на модата - новини и 
тенденции; 

 съвети и продукти за грижа за кожата, косата 
и тялото; 

 фитнес програми, диети, съвети за 
поддържане на добра форма; 

 арт и културни новини, интересни 
дестинации, нови заведения, дизайнерски 
хотели, Spa & Wellness центрове 

Факти: 
 Месечни уникални потребители: 40 хиляди  
 Месечни импресии: 300 хиляди 
 Facebook фенове: 22 хиляди 
 67% живеят в София и големите градове  
      (над 100 хиляди жители) 
 100% са със завършено средно или висше 

образование 
 85% пазаруват онлайн 
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Факти: 

Интернет портал, където можете да прочетете 
всичко за бременността и майчинството 

Общност, с която да споделите вашите вълнения 
и страхове 

Полезни и разностранни съвети за красота, 
здраве и мода - по време на бременността, след 
раждане и в процеса на отглеждане на вашите деца 

Приятелски кръг, в който да се забавлявате и да 
срещате нови и интересни хора 

Лично място, където да направите детски 
дневник със спомени за незабравимите моменти с 
вашето малко съкровище 

 

 Месечни уникални потребители: 80 хиляди 
 Уникални потребители средно на ден: 4.3 хиляди 
 Месечни импресии: 350 хиляди  
 Регистрирани потребители: 58.5 хиляди 
 Абонати на седмичен бюлетин: 20 хиляди 
 Facebook фенове: 38.9 хиляди 
 56% живеят в София и големите градове (над 100  
      хиляди жители) 
 97% са със завършено средно или висше образование 
 87% пазаруват онлайн 
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Факти: 

  Има над 7 хиляди рецепти, повечето от 
които са приготвени и високо оценени лично от 
главния редактор 

  Най-големият кулинарен форум с над 39 
хиляди регистрирани потребители 

  Всеки може да създаде кулинарен шедьовър с 
полезни съвети от Gotvetesmen.com 

 

 Месечни уникални потребители: 215 хиляди 
 Уникални потребители средно на ден: 10.5 хиляди 
 Месечни импресии: 850 хиляди  
 Регистрирани потребители: 39 хиляди 
 90% живеят в домакинства с повече от 2 души 
 58% живеят в София и големите градове (над 100 

хиляди жители) 
 80% пазаруват онлайн 

Gemius, 2016 



Факти: 

  Сайт за познание и любопитни факти за 
света около нас, в който статиите от списанието 
заемат само малка част от съдържанието.  

  Интересни материали, непубликувани в 
списанието 

  Впечатляващи и атрактивни фотографии 

  Интерактивни игри и конкурси 

  Представяне на актуалните броеве на 
списанията National Geographic и National Geographic 
KIDS с водещи материали от тях 

 Месечни уникални потребители: 50 хиляди 

 Месечни импресии: 700 хиляди  
 Абонати на седмичен бюлетин: 25.4 хиляди 
 Facebook фенове:  318 хиляди 
 92% са със завършено средно или висше образование  
 60% живеят в София и големите градове (над 100 

хиляди жители)  
 87% пазаруват онлайн 
 
 
 

Gemius, 2016 



m.rozali.com 

 12 хиляди уникални 
посетители средно на ден 

 190 хиляди уникални 
посетители на месец 

 800 хиляди импресии на 
месец 

 3.5 хиляди уникални 
посетители средно на ден 

 50 хиляди уникални 
посетители на месец 

 350 хиляди импресии на 
месец 

 1.2 хиляди уникални 
посетители средно на ден 

 15 хиляди уникални 
посетители на месец 

 100 хиляди импресии на 
месец 
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m.nationalgeographic.bg  m.moetodete.bg 

 2 хиляди уникални посетители 
на ден 

 25 хиляди уникални посетители 
на месец 

 129 хиляди импресии на месец 

 2.5 хиляди уникални посетители 
на ден 

 16 хиляди уникални посетители 
на месец 

  78 хиляди импресии на месец 
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СББ Медиа АД 
ул. “Отец Паисий” №15, 1303 София 

България 
 

тел.: (+359 2) 4019 033 
 

esales@sbb.bg 
 www.sbb.bg 

Контакти 
 

Елена Андреева  
Директор реклама - интернет 

 
Десислава Добрева 

Консултант реклама – интернет 
 

Виолета Райкова 
Младши Консултант реклама - интернет 

 


