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Единственото печатно и
онлайн 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 чужбина, търсим мнения
на учители, директори, експерти и следим
всички актуални тенденции в сферата на
образованието.
Популярни рубрики:
- Специалности на фокус
- Образователни дестинации
- Специалност на бъдещето
- Образование в цифри
- Студентски живот

Редакционни факти:
Периодичност: 7 броя/година; 64 стр.
Тираж: 5 000 печатни копия
Корична цена: 5 лв.
Кумулативна аудитория: 10 000 читатели /
месечно

ЦЕНИ ЗА РЕКЛАМА

1500
лв.

Дистрибуция:
3000 броя стандартно разпространение
1500 + броя абонамент
500 броя директно към училища и
библиотеки

ОНЛАЙН ДИСТРИБУЦИЯ:
*пълната рекламна тарифa е достъпна на
www.studyabroad.bg/реклама

3000 дигитални абонамента / месечно
5000 кумулативна аудитория / месечно

СПРАВОЧНИК
ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
И ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ
обща информация
Справочникът е предназначен за родители,
учители и ученици, интересуващи се от найвисоките 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 аудитория, с доход много над
средния за страната - родители, учители,
ученици

Редакционни факти
Периодичност: годишно издание, февруари
месец
Тираж: 5 000 печатни копия
Кумулативна аудитория: 30 000 читатели

ДИСТРИБУЦИЯ

RATE CARD

980

лв.*

профил на
училище

980 лв.**

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

ОНЛАЙН ДИСТРИБУЦИЯ:
*за езикови ваканции
и курсове

**само за училища

10 000 изтеглени справочника от сайта/
година
Директен имейл до таргетирани контакти

Бакалавърски
справочник - печатно и
онлайн издание
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 издание, публикувано октомври месец
Тираж: 20 000 печатни копия,
над 30 000 сваляния на дигиталното копие
Кумулативна аудитория: 50 000 читатели

диструбуция:
5 000 броя, разпространени на повече от 10 образователни изложения през годината
10 000 директно разпространение в над 100 училища в цяла България
5 000 директно до образователни институции и
абонаменти

ОНЛАЙН ДИСТРИБУЦИЯ:
Над 30 000 изтеглени справочника от сайта/година;
Директен имейл до таргетирани контакти.;
Интерактивен онлайн профил с добавяне на QR
code / линкове / видео съдържание / студентски
разкази.

цени за реклама:

395 лв.

онлайн профил

2 страници

890 лв.

Печатен и онлайн
профил

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. Има възможност за добавяне на QR code, видео съдържание, студентски разкази в онлайн изданието.

МАГИСТЪРСКИ & MBA
СПРАВОЧНИК - ОНЛАЙН И
ПЕЧАТНО ИЗДАНИЕ
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,
както 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 и ноември месец.
Тираж: 15 000 печатни копия и над 30 000
сваляния на дигиталното копие.
Кумулативна 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 Tour
- 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
- кариерни центрове, библиотеки и форуми.

Rate card:

395 лв.

ОНЛАЙН ДИСТРИБУЦИЯ:

профил на
университет

990 лв.

онлайн профил

Печатен и онлайн
профил

Над 30 000 сваляния на година;
Директен имейл до таргетирани контакти;
Интерактивен онлайн профил с добавяне на QR
code / линкове / видео съдържание / студентски
разкази.

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.

УЕБ ПОРТАЛ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

page
branding

page
branding

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ:

page
branding

position 2:
1054x90px

position 3:
300x250px

www.studyabroad.bg е най-популярният
уеб портал за образование в България.
Нашата цел е да публикуваме актуална и детайлна информация относно
образованието в чужбина на различно
ниво - Средно образование, Бакалавър,
Магистър и МВА.
Нашата мисия е да улесним университетите да се представят ефективно,
като публикуваме информация за възможностите за обучение по цял свят
.

РЕДАКЦИОННИ ФАКТИ:

Гарантирани импресии на ден: 3000
Гарантирани импресии месечно: 80 000
Уникални посетители/месечно: 40 000

ЦЕНОВА ТАРИФА:
Банер
Размери

Позиция

Гарантирани
импресии на ден

Уникални потребители на ден

Цена/1000
импресии

Стандартни банер формати
1.

Page branding 1800 x 1200

Title page

2 000

800

60 лв.

1.

Page branding 1800 x 1200

All pages

3 500

1 500

80 лв.

2.

940 х 220 position

All pages

3 500

1 500

40 лв.

3.

300 x 250 position

Title Page

1 500

800

30 лв.

4.

300 x 600 position

Inner Page /alongside article/

2 500

1 000

30 лв.

5.

970 x 90 position

All pages /between categories/

2 000

1 500

20 лв.

6.

728 x 90 position

All pages /between categories/

2 000

1 500

20 лв.

5 000

290 лв.

Дигитално съдържание
7.

PR article/advertorial

8.

Profile educational institution

annual

2 000

290 лв.

9.

Featured/recommended profile

monthly

5 000

290 лв.

Други дигитални услуги
10.

Direct mailing

2 000

590 лв.

11.

Facebook promo post/ad

5 000

99 лв.

12.

Monthly newsletter

15 000

590 лв.

13.

Video content

5 000

390 лв.
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Онлайн услуга

Предимства

Web banner campaign
Таргетирана аудитория,
която се интересува
от възможностите за
образование в чужбина.

Информираност - 100%
Заинтересовани студенти - 50%
Конверсии - 20% (кликвания върху
вашата целева страница)

PR article
Новини / Интервю /
Адвърториал

1000 кликвания; Съдържанието се
изготвя от нашия редакторски екип.

Video content
Видео презентация на
университета; студентски
разкази.

Видео екип може да бъде предоставен
от studyabroad

Social media

КЛЮЧОВИ ПРЕДИМСТВА

Страница във Facebook

16 000 + харесвания

Платени постове и реклами
във Facebook

Среден обхват на пост - 3000 човека;
Ангажираност - 4%.

Direct mailing
С грижа за
студента

Analytics & ROI

Познания за
пазара

Информацията помага на студенти да
вземат по-лесно решение за своето
обучение, като им предоставяме ... на
всички възможности за обучение.

Прозрачност и пълен доклад на
кликвания и конверсии.
С над 10 години опит на
образователния пазар, ние предлагаме
добавена стойност към разбирането
на образователните тенденции,
потребителски навици и поведение

Таргетиране по възраст, локация и
интереси.

Newsletter

15 000 база данни с студенти и ученици

Персонализирано съобщение
по имейл

2000 селектирани студенти;
30% отворени съобщения;
10 % кликвания на съобщението.

university profiles

Университетски профил

Видимост сред други университети от
същата държава.
Видимост сред други университети,
предлагащи същата специалност.

Препоръчан университет

Показване на челно място в
страницата с университети.
Показване на всички вътрешни
страници като препоръчан
университет.
5 пъти по-голям обхват.

на студентската аудитория.

Престижни
партньорства

Сред нашите партньори са:
Британски съвет, Френски институт,
Заедно в час, посолства, международни
културни центрове и други.

НАШИТЕ клиенти
educational consultants

language schools & certificates

universities

boarding schools

