
DIGEST



INVESTOR DIGEST 
е англоезично издание на медийна група Инвестор. БГ. 
Списанието представя  най - интересните и задълбочени анализи 
от сайтовете Investor.bg и Bloomberg TV България. Информацията 
e през призмата на най-добрите анализатори и експерти и е запазено 
място за представяне на успелите компании и добрите практики в бизнеса. 

ПРЕДИМСТВА
Списанието е комуникационен канал с високо потребителско 
доверие и видимо присъствие, международна аудитория 
и интересно съдържание, до което пътниците стигат по 
време на полет.



ПЕРИОДИЧНОСТ
на два месеца

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
на борда на самолетите на авиокомпания България Ер и 
до всички дипломатически мисии, търговски камари и 
големи компании, представени на българския пазар.

ОБЕМ
80 пълноцветни страници

АУДИТОРИЯ
220 000 читатели средно за периода на разпространение



АУДИТОРИЯ

Читателите на списание INVESTOR DIGEST са 
активни работещи българи и чужденци, които 
взимат решения.
46.8 % летят с цел бизнес
22.5 % летят по лични причини 
8.9 %  летят с цел почивка
33.2 % летят три и повече пъти годишно
39.5 % летят по-често от шест пъти годишно
60 % висше образование 
47 000 чужденци средно месечно
Жени - Мъже 33:67

ДАННИ 
агенция PRAGMATICA по поръчка на България Ер.



РЕКЛАМНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Корица
2-ра корица 5 000 лв.
3-та корица 4 500 лв.
4-та корица 5 300 лв.

1 рекламна страница 2 800 лв.

1/3 рекламна страница 950 лв.
Брандиране на страница 1 000 лв.

Утежнения
За дясна страница + 15%
За фиксирана позиция + 25%
ПР материали + 40% 

Отстъпки
2 публикации   5%
3 публикации   8%
4 публикации   12%

Таймлайн
Заявки на реклама
до 5-о число на месеца, предхождащ 
публикацията

Изпращане на визия 
до 10-о число на месеца, предхождащ 
публикацията.

Вътрешна страница Вътрешна страница 

Вътрешно фолио 5 300 лв.

1/2 рекламна страница 1 400 лв.



2-ра корица 5 000 лв.



3-та корица 4 500 лв. 



4-та корица 5 300 лв. 



1/1 страница 2 800 лв. 



1/2 страница 1 400 лв. 



Брандиране на страница 1 000 лв. 



КОНТАКТИ

тел: (+359 2) 448 40 70                    
reklama@bulgariaonair.bg

www.bgonair.bg/advertisement




