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София 1404, ул. Твърдишки проход 27., тел.: +359 2/ 961 62 63
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www.studyabroad.bg



ИздателскИ календар 2016/ 2017

ЕдинствЕното пЕчатно 
изданиЕ в България за 
оБразованиЕ и оБучЕниЕ

оБща информация: 
Списание “Образование“ предоставя полезна 
информация за подготовката, избора и процеса 
на кандидатстване в гимназии, бакалавърски 
и магистърски програми в колежи и 
университети в България и чужбина. Сериозен 
акцент се поставя върху езиковото обучение и 
средно образование, като представяме школи 
и средни училища от България и чужибна, 
търсим мнения на учители, директори, 
експерти и следим всички актуални тенденции 
в сферата на образованието.

рЕдакционни факти:
периодичност: 8 броя/година; 
64 стр; А4 формат 
тираж: 5 000 копия 
корична цена: 5 лв. 
кумулативна аудитория: 10 000 читатели 
месечно 

дистриБуция:
3000 броя стандартно разпространение
1500 + броя абонамент
500 броя директно към училища и 
библиотеки
1000 + абонамента за дигиталното издание

цЕни за рЕклама:
1 рекламна страница - 1500 лв без ДДС
*пълната рекламна тарифа е достъпна на www.
studyabroad.bg/advertising

Брой Тема на броя Държава Дата на разпространение

септември Графичен дизайн, Екология Холандия, Италия, Канада 9 септември 2016

октомври/ ноември ПР, Счетоводство Германия vs. Австрия, Франция, САЩ 2 октомври 2016

декември/ януари Кино и телевизия, Стоматология Швейцария, Полша, Уелс vs. Ирландия 5 декември 2016

февруари Маркетинг, ИТ Дания, Испания, Швеция 7 февруари 2017

март МИО, Криминология Холандия, САЩ 13 март 2017

април/ май МБА, Социални науки Италия, Китай, Белгия 21 Април 2017

 юни/ юли Право, Педагогика Франция, Австрия, Канада 12 юни 2017

септември Икономика, Журналистика Германия, Италия, Холандия 4 септември 2017

вв



www.studyabroad.bg

Българският уЕБ портал 
за оБразованиЕ

 

 

 

page
branding

page
branding

position 1: 
940x220px

position 3: 
300x600px

position 4: 
728x90px

Размер Позициониране Гарантирани днев-
ни импресии

Уникални потребите-
ли на ден

Цена за 1000 импре-
сии без ДДС

Стандартни размери

940х220  
Leaderbord

заглавна страница 2 500 1 000 30, 00 лв.

всички страници 3 000 1 500 25, 00 лв.

300x600

заглавна страница 2 500 1 000 25, 00 лв. 

категория n.a. n.a. 25, 00 лв. 

всички страници 3 000 1 500 20, 00 лв. 

728x90 вътрешни страници 2 000 1 500 10, 00 лв.

Специални размери

Page branding 160x900 всички страници 3 000 1 500 40, 00 лв. 

Годишен профил на университет 320, 00 лв.

ПР статия 220, 00 лв.

цЕни за рЕклама:

оБща информация: 

www.studyabroad.bg е един от първите 
уеб сайтове в България за международно 
образование. Към момента е най-богатият 
портал с над 10 000 статии на тема 
образование. От ноември 2013 година е с 
изцяло обновена визия и функционалност. 
Новата оптимизирана търсеща машина, 
помага за лесния достъп до статии за много 
държави, университети, студентски истории, 
изпити, стипендии и много други по избор 
на потребителя.
Освен актуална инфромация за новини и 
тенденции в образованието в България 
и чужбина, сайтът представя събития, 
образователни и кариерни форуми.

рЕдакционни факти:

гарантирани дневни импресии: 2 500
гарантирани месечни импресии: мин. 80 000
уникални посетители/ месец: мин. 30 000

за унивЕрситЕти
Studyabroad.bg има за цел предсатви 
максимален брой университети от цял свят. 
Всеки профил съдъжра обща информация за:
 - университета
 - условия за прием
 - специалности
 - такси
 - галерия
 - контакти



оБща информация:

Бакалавърски справочник е безплатно 
годишно издание, което служи като 
пътеводител на учениците и техните 
родители в процеса на кандидатстване 
и избор на университет. Справочникът 
представя  информация за бакалавърска 
степен в над 25 държави, изисквания за 
прием, разходи за живот, необходими 
документи и срокове. Изданието помага 
и при избора на специалност, професия 
и кариера, тъй като са предстaвени над 15 
професионални направления, 10 езикови 
сертификати за различни езици. 

рЕдакционни факти:

периодичност: годишно, октомври 
тираж: 15 000 печатни копия, 
над 10 000 сваляния на електронното копие  
кумулативна аудитория: 50 000 читатели
 
диструБуция: 

5 000 броя разпространени на повече от 
10 обрзователни изложения през годината
10 000 директно разпространение в над 
50 училища в цяла България.

за унивЕрситЕти

Университетите са представени с 2 
страници профил, изготвен от нашия екип 
с обща инфромация за специалностите, 
финансовите условия и предимства на 
съответната институция.Всички профили 
следват стандартен темплейт.

цЕни за рЕклама:

за рЕкламодатЕли:

Предвид таргетираното разпространение 
директно до ученици в училища, 
изданието е изключително подходящо за 
позициониране на: 
 - бързообортони стоки, 
 - технологии, 
 - авиокомании, 
 - финансови институции, 
 - застрахователни компании и мн. др

Бакалавърски гайд

 
2 страници 
профил на 

унивЕрситЕт
890 лв.

890 лв.



магистърски § MBA 
справочник

оБща информация: 
справочник за магистърски и MBA
програми е безплатно печатно и онлайн
издание, което разяснява предимствата,
особеностите и разликите при 
обучението
за магистърска степен и за MBA и EМВА
програмите.
Изданието предоставя в синтезиран
вид най-важната информация за
кандидатстване за магистърска и
професионална степен в над 20 държави
от Европа, Азия и Америка.

рЕдакторски факти:
пеиродичност: годишно издание,
излиза април месец.
тираж: 15 000 печатни копия и над 30 
000
сваляния на електронно копие.
аудитория: аудитория от 50 000 души в
-България и Румъния.

дистриБуция:
8 000 копия се разпространяват на 
следните
събития:
- Access MBA България и Румъния, 
- QS Grad School, 
- RIUF Румъния
- World Education Fair България и Румъния 
- Дни на кариерата в България

7 000 копия
- 150 университета в България, Румъния
- водещи HR компании и експерти -
кариекрни центрове, библиотеки

за унивЕрситЕти
Университетите са представени с 2
страници профил, изготвен от нашия екип
с обща инфромация за специалностите,
финансовите условия и предимства на
съответната институция.Всички профили
следват стандартен темплейт.

Rate caRd:

1
980 

*лв.

2 страници 
профил на 

унивЕрситЕт
980 лв.



оБща информация
справочникът е предназначен за родители, 
учители и ученици, интересуващи се от най-
високите стандарти в средното образование. 
Изданието представя възможности за 
продължаване на средно образование в общо 
10 държави, по различни международни 
програми, както и качественото средно 
образование в България в подбрани частни 
училища. 

В частта Езиково обучение се представят 
различните сертификационни нива за 
езиците – английски, немски, френски, 
италиански и испански. Представени са най-
добрите езикови школи в България, както и 
известни училища по цял свят.

аудитория

Селектирана, с доход много над средния за 
страната; родители; учители; ученици

рЕдакционни факти
 
периодичност: годишно, ноември месец
тираж: 5 000 печтани копия 
10 000 сваляния на електронното издание 
комулативна аудитория: 30 000 читатели 
 

дистриБуция

1000 на изложения за средно образование
1500 в луксозни спортни центрове - голф 
игрища, тенис клубове, клубове за езда
1000 до фирми и бизнес центрове
1000 чрез книжарници Ориндж 
500 в частни средни училища

за рЕкламодатЕли

Справочникът е изключително подходящ за 
позициониране на
 - езикови школи
 - летни занимални
 - летни лагери в България и чужбина
 - езикови сертификати
 - луксозни стоки

цЕнова листа:

за училища

Училищата се представят с 2 страници 
профил, изготвен от нашия екип с обща 
инфромация за прием, финансовите 
условия и предимства на съответната 
институция. Всички профили следват 
стандартен темплейт.

справочник за срЕдно 
оБразованиЕ и Езиково 
оБучЕниЕ

1
980 

*лв.

2 страници 
профил на 
училищЕ
980 лв.



сити колидж, мЕждународният 
факултЕт на ШЕфилдския 
унивЕрситЕт

д-р мЕгаклис пЕтмЕзас:

 “В началото на 2003 г. инициирахме 
нашето сътрудничество с “Маркет 
Тренд” във връзка с навлизането ни 
в България с нашите хуманитарни 
бакалавърски, магистърски, научни 
магистърски и EMBA програми. До 2003 
г. нямахме официален представител 
или маркетинг агенция, която да ни 
представлява в страната. Приносът на 
“Маркет Тренд” беше и е изключително 
полезен за резултатното управление 
на нашите маркетингови усилия. 
Отдаденото съдействие от страна на 
екипа на агенцията за постигане на 
поставените цели е безценен. “Маркет 
Тренд” ООД определено повлия върху 
нашите промоционални активности 
в България и сме впечатлени от 
качеството, професионализма и 
навремеността на тяхната работа. В 
допълнение трябва да кажа, че екипът 
на “Маркет Тренд” е изключително 
способен, приятелски настроен, честен, 
гъвкав, творчески и разбран. В резултат 
с работата с тях можем да кажем, че 
успяхме да изградим по-плътен имидж 
на нашата институция и да изпратим 
ясно послание на нашия целеви пазар. 
Благодарение на това имам постигнати 
едни от най-добрите резултати сред 
всички останали страни в региона.”

Д-р Мегаклис Петмезас, заместник 
директор на Сити Колидж, 
международният факултет на 
Шефилдския универстиет.

наШата история на успЕха



Езикови училища § сЕртификати

унивЕрситЕти

пансионни училища

оБразоватЕлни консултанти

наШтЕ клиЕнти


