ВИЖ! БУРГАС

ПРЕДСТАВЯНЕ
Мрежата на списание “Виж!”, базирана в двата най-големи черноморски града в България,
включва безплатните месечни издания “Виж! Бургас” и “Виж! Варна”.
Списанията са единствени по рода си гайдове за култура и забавление в Черноморския регион,
който се разпространяват напълно безплатно на територията на цялото българско Черноморие.
"Виж! Бургас" е единствената медия в региона, изцяло насочена към култура и забавление.
Концепцията на изданието е да представя на читателите си интересни теми и хора, модерни
тенденции и градската култура в нейния най-широк смисъл. Освен основните акценти от
културния и развлекателен календар на Бургас и региона, „Виж! Бургас“ съдържа различни
авторски рубрики, свързани с интересни места за почивка, тайни от миналото на града,
интересните градски пространства и др.
През туристическия сезон (от май до септември) „Виж! Бургас“ включва чуждоезична част на
английски и руски език.

ТИРАЖ
Месечният тираж на „Виж! Бургас“ е 7000 броя, а онлайн книжката има над 5000 уникални
разглеждания на месец

ПЕРИОДИКА
Месечно издание

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
“Виж! Бургас” се разпространява безплатно в над 150 подбрани обекта на територията на Южното
черноморие, както и на големите културни и развлекателни събития в региона:
- Всички културни пространства в Бургас (галерии, театри, кино, опера, културни центрове и др.)
- Селекция от над 100 заведения в региона
- Най-големите търговски обекти в града (Мол Галерия, Мол СТРАНД, Пикадили и др.)

- Селекция от магазини, книжарници, спортни центрове, rent-a-car и др.
- Летище Бургас
- Туристически информационни центрове, хотели и туроператори
- Всички бургаски университети
- Всички големите културни и развелкателни събития в региона

АУДИТОРИЯ
Аудиторията на „Виж! Бургас“ се състои основно от активни, млади хора (18-45 години) с желание
за пълноценен културен и социален живот.
Типичните читатели на “Виж! Бургас” и “Виж! Варна” са жени (46%) и мъже (54%) с образование,
работещи, с доход над средния за страната, консуматори на развлекателни и културни събития и
продукти.
Джобният формат на изданието и добрата разпространителска мрежа го превръща в удобно,
лесно преносимо и достъпно четиво.
Авторските материали и подбора на темите в списанието са предимство за привличане на
интелигентна аудитория с интереси в областта на културата и забавленията.
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