УСПЕХЪТ
Е ТУК

NEWSLETTER
Всеки четвъртък най-доброто от Forbes, изпратено
директно до вашия инбокс! Избрани статии за
седмицата с най-новите бизнес прозрения и вдъхновения,
възхваляващи успеха в България и по света.

Седмичният бизнес бюлетин на Forbes достига
директно до своята база данни от читатели –
клиенти и приятели, за да сподели с тях специално
подбрани новини, истории на предприемачи
и компании, класации, публикувани на сайта
forbesbulgaria.com.

e естествено продължение на медията с
добавено потребителско преживяване;
e актуална информация от достоверни
източници;
ангажира по високоефективен начин
умовете и сърцата на потребителите;
остава в архива на електронната поща
и може да бъде открит от всеки, търсещ
информация от Forbes.

NEWSLETTER

NEWSLETTER

А УД И Т О Р И Я
Forbes е сред най-влиятелните бизнес медии на
нашия пазар вече 10 години. Информационният
бюлетин достига до собственици на компании и
най-високото ниво мениджъри.

ИЗПРАЩА СЕ:

АУДИТОРИЯ:

всеки четвъртък

над 6000 получатели

ПЕРИОДИЧНОСТ:

ИЗДАТЕЛ:

седмично

Българска Бизнес Медия ЕООД

Пол

Възраст

54%

18-24 Г.

Мъже

46%

15%

25-34 Г.

30%

35-44Г.

30%

45+ Г.

25%

Жени

99.7%

63%

39%

Delivery rate

Open rate

Click rate

Данни на Forbes към 11.02.2021

Рекламен хедър 1200 x 100
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ПОЗИЦИЯ

ОБЕМ/РАЗМЕР

ЦЕНА

Рекламен хедър

1200 х 100 px

450 лв.

200 символа

1200 лв.

1200 х 628 px
200 символа

1000 лв.

1200 х 100 px
60 символа

450 лв.

1200 х 100 px

700 лв.

разполага се над хедър Forbes
изображение или текст

2

Brand Voice или Brand INSIGHTS
представяне
материал с линк към пълния
текст в сайта

Вижте невероятно мотивиращата история на Стефан и Максим Иванови - баща и син,
които излязоха от зоната си на комфорт и прекосиха Атлантическия океан с гребане,
за да докажат на себе си – а и на всички нас, че няма нищо невъзможно.

3

Рекламно каре
изображение и текст върху фон

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

2
НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

4

Рекламен футър
разполага се под футър Forbes –
изображение или текст

3

Рекламно каре 1200 x 628

Комбинация от хедър и футър
разполага се над и под футър Forbes изображение

Пакет Forbes Newsletter

Създателите на Aesthetic by Science Никола Томов и

2500 лв.

Brand Voice или Brand INSIGHTS,
рекламен хедър и футър и рекламно каре

Станислав Чакъров от селекцията ни „30 под 30“ за 2020 г.
превръщат хобито си в работа на пълен работен ден и вече
имат 12 служители.
НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

4

Рекламен футър 1200 x 100

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:
Виктория Пачеджиева
victoria@forbesbulgaria.com
+359 888 393 090

Анита Ангелова				
anita@forbesbulgaria.com
+359 888 807 519

