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Културният гайд
на българското Черноморие
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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, които излизат всеки месец в общ тираж 14 000
бр. (“Виж! Бургас” - 7000, ”Виж! Варна” - 7000).
Разпространението им е напълно безплатно и обхваща цялото
българско Черноморие.
Двете издания са част от мрежата на “Виж!”, като всяко от тях е
уникално и материалите в него са базирани върху актуалните теми и
особености на съответния регион.

РЗПРОСТРНЕНИЕ
“Виж! Бургас” и “Виж! Варна” се разпространяват безплатно в над 300
подбрани обекта на територията на Северното и Южното черноморие,
както и на големите културни и развлекателни събития в региона:
- Всички културни пространства във Варна и Бургас:
галерии, театри, кино-салони, опери, културни центрове и др.
- Селекция от над 200 заведения в Бургас, Варна и региона
- Най-големите търговски обекти в региона:
Мол Галерия, Мол СТРАНД, Пикадили и др.
- Селекция от магазини, книжарници, спортни центрове, rent-a-car и др.
- Летище Бургас и летище Варна
- Туристически информационни центрове, хотели и туроператори
- Всички университети на територията на Варна и Бургас
- Всички големите културни и развелкателни събития в региона
* През туристическия сезон “Виж! Бургас” включва допълнителна
чуждоезична част на английски и руски език, която съдържа основните
месечни акценти, културна и развлекателна програма на града и
региона и полезна информация, свързана с туристическите услуги хотели, места за хранене, забавление и почивка.
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ЧИТТЕЛИ
Аудиторията на изданията 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 и мъже
с образование, работещи, с доход над средния за страната,
консуматори на развлекателни и културни събития и продукти.
Джобният формат на изданията ги превръща в удобно,
лесно преносимо и достъпно четиво.
Авторските материали и подбора на темите в двете списания са
предимство за привличане на интелигентна аудитория с интереси в
областта на културата и забавленията.

СЪДЪРЖНИЕ
“Виж! Бургас” и “Виж! Варна” са не само източници на информация за
месечната културна и развлекателна програма на двата най-големи
черноморски града и региона, но съдържат и разнообразни авторски
статии, снимки и интервюта, свързани с актуалните събития и теми от
живота на модерния градски човек.
Основните рубрики в двете издания са:
АКЦЕНТИ (авторски статии, представящи най-интересното от
културната и развлекателна програма на региона)
ИНТЕРВЮТА (в рубриките “В Кадър”, “Кой говори” и “Градски хора”)
БАР-ПЛОТ (справочник на заведенията и представяне на актуалните
места за хранене и забавление)
ПРОГРАМА (актуална месечна културна и развлекателна програма)
ПОСОКИ (авторски текстове и пътеписи за различни туристически
дестинации)
В СЕПИЯ (рубрика, посветена на истории от миналото на града)
МЕЖДУ РЕДОВЕТЕ (рубрика за съвременна българска литература)
ARTIST CORNER (представя съвременни български творци в сферата
на визуалните изкуства)
В ДЕТАЙЛ (рубрика за архитектура и градски пространства)
www.piero97.com
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КОРИЦИ
Предна корица 115-110мм: 1200лв
Задна корица 115-160мм: 600лв
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РЕКЛМНИ КРЕТ
Страница 115-160мм ( дясна ) (1): 350лв
1/2 страница 115-80мм (2): 250лв
1/3 страница 115-55мм, 70-80мм (3): 180лв
1/9 страница 35-55мм (4): 100лв
Фолио ( 2 страници ): 500лв
Фиксирана позиция: +10%

УНИКЛНО ВПИСВНЕ
И КРТ
Вписване в списъците на списанието и
позициониране на картата на града:
50лв
(лого, специфики, пиктограми,
програма, слоган)
Уникално вписване в информационната
част на изданието и позициониране
на картата на града получавате безплатно
към всички рекламни позиции.
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КОМБО ПКЕТИ

Участие във „Виж! Бургас”
и „Виж! Варна”
Предна корица 115-110мм: 2200лв
Задна корица 115-160мм: 1000лв
Страница 115-160мм (дясна): 600лв
1/2 страница 115-80мм: 400лв
1/3 страница 115-55мм, 70-80мм: 300лв
1/9 страница 35-55мм: 150лв
Фолио ( 2 страници ): 800лв
Фиксирана позиция: +10%
Комбинирани позиции:
по договаряне
Всички рекламни тарифи са
за период от един месец.

ОТСТЪПКИ
ВЪЗМОЖНОСТИ
Рекламното позициониране може да бъде под формата на
ПР статия, интервю или рекламна визия.

2000 - 5000лв:
5% отстъпка
5000 - 8000лв:
10% отстъпка
8000 - 12 000лв:
15% отстъпка
12 000 - 15 000лв: 20% отстъпка
над 15 000лв:
по договаряне
за рекламни агенции: 15% отстъпка
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