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Брандът

Списание „Българска наука” е най-популярното издание в страната, което отразява големите идеи и

последните новости от всички сфери на науката. Издава се от сдружение „Форум наука” по инициатива

на Петър Теодосиев, известен на широката публика като един от основните комуникатори на науката в

България. Списанието стартира през 2005 г. и предлага задълбочени научнопопулярни изложения и

статии, разработени от български учени, специалисти и експерти в различни области. Натрупаните за 10

години над 5,000 материала съставляват най-голямата безплатна платформа за неформално

образование у нас и своеобразна енциклопедия на българската наука, от която се възползват хиляди

българи. Списанието излиза всеки месец и се разпространява безплатно в интернет, защото знанието

трябва да е достъпно за всички.

тематични раздели

НАУКА ЕСТЕСТВЕНИ ИСТОРИЯ ОБЩИ

ТЕХНОЛОГИИ космически науки българска икономика

МЕДИЦИНА математика световна философия

биология личности архитектура

физика култура и изкуство

химия

Земя



Аудитория – онлайн издание

Сп. „Българска наука” излиза всеки месец в pdf формат и няма ограничение по отношение на страниците и броя разпространени

издания. Всеки нов брой на списанието има над 100 000 изтегляния. В допълнение потребителите не спират да теглят и

споделят предишни броеве, което поддържа интереса към по-стари статии и материали.

 жени 56%, мъже 44%

 работещи 70%, учащи 30%

 20% между 18-25 г., 70% между 25-40 г., 10% са над 40 г.

 читателите притежават/използват:

мобилен телефон (100%)

мобилен интернет (30%)

пазаруват онлайн (70%)

телевизор/кабелна (50%)

електронен четец (50%)

 от България (90%), САЩ и Азия (10%).
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Аудитория - интернет

Уебсайтът www.nauka.bg се наложи като нишова медиа в българското интернет пространството и позволява да

съхрани всички текстови, снимкови и видео материали за неограничено време в глобалната мрежа. В него се качват

всички статии, които излизат в списанието, както и се захранва ежедневно с допълнителни материали и новини. Той е

оптимизиран за мобилни устройства и има средно 50 000 посещения месечно от настолни компютри (55%), мобилни

телефони (40%) и таблети (5%).

Facebook страницата на www.nauka.bg е основен канал, чрез който достигаме до читателите в реално време. Тя се

захранва ежедневно с най-актуална и подробна информация, забавни новини от света на науката, състезания с

награди и друга информация, която поддържа интереса на аудиторията и помага за постоянното й нарастване.

32K+ likes

http://www.nauka.bg/
http://www.nauka.bg/


Други продукти

Електронният бюлетин на сп. „Българска наука“ се изпраща

всеки месец до над 3 000 читатели в страната. Включва избрани

новини от списанието и интернет страницата, анонси за

различни кампании и инициативи на наши партньори, видеа и

друга любопитна информация.

Онлайн магазинът www.kupinauka.com е единственият в

страната, който предлага уникални продукти, свързани с

различни науки (тениски, бижута, еко чанти), електронни книги с

национална тематика, електронни четци и аксесоари. Магазинът

позволява електронни плащания, а самият сайт има над 10 000

уникални посещения месечно.

Електронното сп. „Българска наука и медицина“ е най-новият

продукт в нашето портфолио. То се предлага на символичната

цена от 4 лв. и покрива всички най-важни аспекти от медицината,

като във всеки брой има около 10 отделни рубрики. Езикът на

списанието е приятелски и лесно разбираем от всеки читател.

Може да го разгледате на http://medicina.nauka.bg.

http://www.kupinauka.com/
http://medicina.nauka.bg/


Рекламни страници в сп. „Българска наука“

ЗА 1 МЕСЕЦ

Вътрешна страница ..................................450 лв. 

1/2 страница ..............................................200 лв.

1/3 страница ..............................................100 лв.

След корица ...........................................800 лв. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

Позициониране на корицата ......1000-2500 лв. 1 страница – 216 mm x 280 mm 

Начало на рубрика ...................................500 лв. 1/2 страница – 216 mm x 135 mm 

Брандиране на 1 страница.......................200 лв. 1/3 страница – 216 mm x 90 mm 

Платена публикация до 5 страници.......600 лв. Формат на файла - TIFF, PDF, INDD, PNG, JPG 

Фиксирана позиция......................................+10%

Можем да предложим цяла рекламна страница след корицата и преди съдържанието – най-гледаната страница в

списанието, или реклама върху самата корица, която се публикува навсякъде, където се разпространява списанието

в интернет. Това са над 100 000 преглеждания за месец и рекламата ви ще остане видима завинаги.



Рекламни банери на www.nauka.bg

ЗА 1 МЕСЕЦ 

Банер 480х90, всички позиции и страници....................450 лв.

ЕДНОКРАТНИ ИМЕЙЛ КАМПАНИИ

Изпращане на 1000 имейла............................80 лв.

ОНЛАЙН АНКЕТИ СРЕД ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА УЕБСАЙТА – 1 МЕСЕЦ

10 въпроса.......................70 лв.

11 въпроса.......................90 лв.

16 въпроса.......................120 лв.

БЕЗПЛАТНИ ПУБЛИКАЦИИ В УЕБСАЙТА

Каним ви да споделите с нас под формата на статии и интервюта какви научни подходи, иновации и технологии

използва бизнесът ви – читателите на www.nauka.bg са жадни за свежа информация!

http://www.nauka.bg/
http://www.nauka.bg/


Пакетни цени

3 МЕСЕЦА – 6000 лв.

Вътрешна страница в три последователни броя

на сп. „Българска наука“

Платена публикация до 5 страници в три

последователни броя на сп. „Българска наука“

Изпращане всеки месец по 3 000 имейла

Банер 480x90 в www.nauka.bg (всички страници)

6 МЕСЕЦА – 11 000 лв.

Вътрешна страница в шест последователни броя 

на сп. „Българска наука“ 

Платена публикация до 5 страници в шест 

последователни броя на сп. „Българска наука“

Изпращане всеки месец по 3 000 имейла 

Банер 480x90 в www.nauka.bg (всички страници)

1 ГОДИНА – 20 000 лв.

Вътрешна страница в дванайсет 

последователни броя на сп. „Българска наука“

Платена публикация до 5 страници в дванайсет 

последователни броя на сп. „Българска наука“

Изпращане всеки месец по 3 000 имейла 

Банер 480x90 в www.nauka.bg (всички страници)

Петър Теодосиев – +359 885 811 386, ADMIN@NAUKA.BG

http://www.nauka.bg/
http://www.nauka.bg/
http://www.nauka.bg/
mailto:ADMIN@NAUKA.BG

