
Създаваме формати за 
диалог между активните 
компании в регионите

Разказваме за проектите, 
предизвикателствата и 
успехите на местния 
бизнес

Специален проект на Капитал, представляващ поредица от 
специализирани издания и различни формати на срещи с 
регионалния бизнес и местната власт

Представяме местния 
бизнес извън границите на 
дадения регион

Стимулираме 
икономическот оразвитие 
на регионите 

Генерираме нови идеи за  
развитието  на градската 
среда и градовете на 
бъдещето

Даваме платформа на 
местана власт да сподели 
плановете си за развитие

1. 2.

3. 4.

5. 6.



ПРОЕКТЪТ В 
ЧИСЛА ПРЕЗ 2020

специални 
издания

7

срещи на бизнеса 
с местната власт

5

163 549 
уникални 
потребители на 
съдържанието 
през каналите на 
Икономедиа

353
регистрирани 
участника на 
събитията

1490
общо гледания на 
събитията на живо през 
www.capital.bg

2700
достигнали до 
събитието през Фейсбук 
страницата на Капитал

60+ 
ключови 
представителя на 
местната власт и 
бизнеса

265 000 
общо pageviews на 
съдържанието

http://www.capital.bg


Рекламна тарифа / формати

корица
2ра - 2900 лв.
3та - 2900 лв.
4та - 4600 лв.

1/1 страница
1950 лв.

необр. 235 x 307 мм
обр. 230 x 297 мм

фолио
2700 лв.

необр. 470 x 307 мм
обр. 460 x 297 мм

1/2 страница
1130 лв.

необр. 235 x 153 мм
обр. 230 x 148 мм

1/3 страница
820 лв.

необр. 78 x 307 мм
обр. 73 x 297 мм

1/2 фолио 
1950 лв.

необр. 470 x 153 мм
обр. 460 x 148 мм

 Статията се подготвя от журналист на Икономедиа и се публикува с маркер ”Съдържание от…”
* Допълнително се позиционира на capital.bg и остава в архив
* Една страница нейтив публикация  съдържа 3000 символа,  2 страници - 6000 символа

ВЛАГАНЕ:

Влагане в цял тираж - 0,30 лв на брой
Влагане в абонаментен тираж - 0,36 лв на брой

модул
2000 лв.

(лого на 1ва корица)
размер: 20 x 60 мм

Фиксиране на позиция: 30%
* Цените са в лева без ДДС

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
цял тираж Капитал

НЕЙТИВ ПОЗИЦИОНИРАНЕ 

Фолио
3 150 лв.

1/1 страница
2 400 лв.



СЪБИТИЯ : 
СРЕЩА НА БИЗНЕСА В СТАРА ЗАГОРА И ХАСКОВО

❖ Лайв интервюта с представители на местната 
власт стриймнвани на www.capital.bg 

❖ Нетуъркинг събития на местна бизнес общност 
❖ Конференции
❖ Кръгли маси
❖ Бизнес закуски 
❖ Уебинари по конкретни теми
❖ Подкасти
❖ Видео интервюта с представители на бизнеса 

Видео от Срещата на бизнеса в Стара Загора от 2020 , може да гледате 
тук:  https://youtu.be/sxD_P7sX-iM

СТАРА ЗАГОРА 20 МАЙ 2021

https://youtu.be/sxD_P7sX-iM


ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА 
ПОЗИЦИОНИРАНЕ 

❖ Реклама през съдържание
❖ Реклама през визия 
❖ Лого на компанията в комуникационната кампания на проекта 
❖ Участие на представител на компанията в срещите на местния 

бизнес и власт
❖ Видео интервю с представител на компанията
❖ Брандинг на видеата и лайв съдържанието
❖ Възможност на позиционира на рекламно видео на компанията



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА 
ГЕНЕРАЛНО ПАРТНЬОРСТВО 

❖ Позициониране на логото на компанията в цялата принт и онлайн 
комуникационна кампания/рекламно-информационни карета на 
Капитал,банери на www.capital.bg,сайта на събитието,директен 
мейлинг/ на проекта КГрадове 

❖ Участие през съдържание на ваш представител,  съобразено със  
структурата  и формата на събитието /дискусия ,  презентация, Q&A 
интервю/

❖ Включване на информация за компанията в кампанията на 
събитието в социалните мрежи 

❖ Възможност за брандиране на екрана по време на презентацията или 
дискусионния панел

❖ Възможност за излъчване на видео по време на паузите
❖ Възможност за включване в дигиталната торбичка с материали за 

събитието,до която получават достъп всички участници, с 
електронна рекламна брошура, оферта, рекламно послание или видео

Стойност на спонсорството:   6 000 лева без ДДС



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА 
ОСНОВЕН ПАРТНЬОР 

❖ Позициониране на логото на компанията в цялата принт и онлайн 
комуникационна кампания/рекламно-информационни карета на 
Капитал,банери на www.capital.bg,сайта на събитието,директен 
мейлинг/ на проекта КГрадове 

❖ Включване на информация за компанията в кампанията на 
събитието в социалните мрежи 

❖ Възможност за брандиране на екрана по време на презентацията или 
дискусионния панел

❖ Възможност за излъчване на видео по време на паузите

❖ Възможност за включване в дигиталната торбичка с материали за 
събитието, до която получават достъп всички участници, с 
електронна рекламна брошура, оферта, рекламно послание или видео

Стойност на спонсорството:  4 000 лева без ДДС



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА 
ПАРТНЬОР 

❖ Позициониране на логото на компанията на сайта на събитието  
“Среща на бизнеса в Стара Загора и региона”

❖ Възможност за брандиране на екрана по време на презентацията или 
дискусионния панел

❖ Възможност за излъчване на видео по време на паузите

❖ Възможност за включване в дигиталната торбичка с материали за 
събитието, до която получават достъп всички участници, с 
електронна рекламна брошура, оферта, рекламно послание или видео

❖ Покана за 2-ма представители от компанията, при възможност за 
присъствие на публика по време на срещата и нетуъркинг частта 
(бизнес закуска)

Стойност на спонсорството:  2 000 лева без ДДС


