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АудиТория

Образование в чужбина е водеща медия в сферата на 
образованието в България от 2008 г. 
Достигаме до над 750 000 таргетирани потребители 
годишно чрез различни комуникационни канали.

Средно -  45%
Висше - 55%

пол

образованиевъзрастМестоживеене

Жени 70%
Мъже 30%

Под 18 години - 21%
18 – 25 години - 18%
25 – 40 години - 43% 
Над 40 години - 18%

София - 56%
Големи градове - 25%
Средно големи градове - 14%
Малки градове и населени места - 5%

ДохоД на ДоМакинството
90% с висок доход
над средния за страната



Портфолио:
Сп. „Образование и специализация в чужбина”  
Eдинственото месечно печатно издание за образование  
и обучение в България

studyabroad.bg   
Най-големият протал за образование в България с над 
10 000 статии и над 100 000 уникални посетители месечно

Бакалавърски справочник   
Годишно издание с тираж 20 000 копия и безплатно  
разпространение в над 100 училища в цялата страна

Справочник за Средно образование  
и езиково обучение   
Годишно издание с 5 000 тираж ексклузивно безплатно 
разпространение

Справочник за Магистърски и MBA програми   
Годишно издание



www.studyabroad.bg

Най-ПОПулярНият
уеБ ПОртал 
за ОБразОВаНие 
В БълГария.

Уникални посетители/месечно:  
100 000

Гарантирани импресии/месечно:  
250 000



Facebook страница
над 21 000 последователи  
& Instagram позициониране

Директен мейлинг
Таргетиране според възраст, 

локация и интереси
30% отворени съобщения

10% кликове

Месечен бюлетин
15 000 база данни със 

студенти, ученици и родители

КЛЮЧОВИ 
ПРЕДИМ-
СТВА
С внимание  
към студентите
Предоставяме 
подробна 
информация за 
възможностите  
за обучение, за да 
направим избора  
им по-лесен.

Analytics & ROI
Прозрачност и пълен 
доклад на кликове 
и конверсии.

Познания 
за пазара
С над 10 години опит, 
ние предлагаме
добавена стойност 
чрез разбиране
на тенденциите, 
потребителските 
навици и поведението 
на аудиторията.

Разпознаваемост  
100%
Заинтересовани студенти 
50%
Конверсии 
20% 



обрАзовАние и СпециАлизАция в чужбинА 
дигиТАлно и печАТно издАние

еДиНСтВеНОтО 
ПериОДичНО 
изДаНие В 
БълГария за 
ОБразОВаНие

редакционни факти:
Периодичност:  
7 броя/годишно;
тираж:  
5 000 печатни копия  
над 3 000 дигитални абонати
Корична цена:  
5 лв.
Кумулативна аудитория:  
15 000 читатели 

диСтрибуция:
Дигитални платформи
Образователни събития
Вестникарски бутки
Бензиностанции
Книжарници
училища и библиотеки
Директни абонаменти



редАкционен кАлендАр 
и крАйни Срокове

Популярни 
рубрики:

Студентски живот
Конкурси и стипендии

Образованието в цифри
езиково обучение

Класации
Професионално развитие

Полезни съвети

Редовни 
образователни 

дестинации:
България

Великобритания
ирландия

Шотландия
Нидерландия

Германия

СЕПТЕМВРИ 2021
ПСихОлОГия, WEB ДизайН
БиОМеДициНСКО иНЖеНерСтВО,  
КреДитеН ПОСреДНиК
ФраНция, руСия, италия
дата на излизане: 13.9.2021

НОЕМВРИ  2021 
архитеКтура, HotEl and  
Hospitality managEmEnt
СтеМ СПециалНОСти, МеДиатОр,  
ДаМите В ит иНДуСтрията  
Гърция, ПОртуГалия, СаЩ и КаНаДа
дата на излизане: 15.11.2021

ДЕКЕМВРИ - ЯНУАРИ 21/22 
ПрилОЖНа МатеМатиКа, МеДия и КОМуНиКации
уПраВлеНие На ВОДите, МеДициНСКа СеСтра   
яПОНия, ПОлШа, аВСтрия
дата на излизане: 13.12.2021

фЕВРУАРИ 2022
НаНОтехНОлОГии, КиНО и телеВизия
КОСМичеСКО ПраВО, ГриМьОр
ШВейцария, иСПаНия, ФраНция
дата на излизане: 7.2.2022

МАРТ - АПРИЛ 2022
СтОМатОлОГия, МОДеН ДизайН, МБа
аВтОМОБилНа техНиКа, арехеОлОГ 
ФраНция, ФиНлаНДия, КаНаДа
дата на излизане: 21.3.2022

МАй - ЮНИ 2022
лиНГВиСтиКа, ФарМация
ДиГиталеН тераПеВт, ПОЖарНиКар 
аВСтрия, ДаНия, ФиНлаНДия
дата на излизане: 9.5.2022

ЮЛИ - АВГУСТ 2022 
ФиНаНСи и СчетОВОДСтВО, ФилОСОФия 
БиОзеМеДелие, аНтиФрОД
СаЩ и КаНаДа, иСПаНия, Китай
дата на излизане: 4.7.2022



Средно обрАзовАние и езиково обучение
дигиТАлно и печАТно издАние

ПОДрОБНа 
иНФОрМация за 
ВъзМОЖНОСтите  
за СреДНО 
ОБразОВаНие,  
езиКОВО ОБучеНие  
и езиКОВи ВаКаНции



Средно обрАзовАние и езиково обучение
дигиТАлно и печАТно издАние

ПОДрОБНа 
иНФОрМация за 
ВъзМОЖНОСтите  
за СреДНО 
ОБразОВаНие,  
езиКОВО ОБучеНие  
и езиКОВи ВаКаНции

редакционни факти: 

Периодичност:  
годишно издание, 
публикуване през Април

тираж: 
5 000 печатни копия
20 000 дигитални сваляния

Кумулативна аудитория: 
30 000 читатели

диСтрибуция:
(безплатна) 

дигитални платформи

образователни изложения

луксозни спортни центрове - 
голф игрища, тенис клубове, 
клубове за езда

детски центрове

бизнес клубове

книжарници

частни основни училища

www.studyabroad.bg

директен мейлинг до 
таргетирани контакти



бАкАлАвърСки СпрАвочник
дигиТАлно и печАТно издАние 

иНФОрМация  
за БаКалаВърСКи 
ПрОГраМи 
В НаД 25 СтраНи



бАкАлАвърСки СпрАвочник
дигиТАлно и печАТно издАние 

редакционни факти: 
Периодичност: 
годишно издание,  
публикувано през септември
тираж:  
20 000 печатни копия,
над 30 000 сваляния  
на дигиталното копие
Кумулативна аудитория:  
50 000 читатели

диСтрибуция:  
(безплатна)
над 50 образователни 
изложения през годината

директно в над 100 
училища в българия

директно до 
образователни 
институции и абонати 

дигитални платформи

www.studyabroad.bg

директен мейлинг до 
таргетирани контакти

интерактивни онлайн 
профили с вградени Qr 
кодове, линкове и видея, 
студентски разкази.



МАгиСТърСки & Mba прогрАМи 
дигиТАлно издАние 

еДиНСтВеНОтО изДаНие, 
КОетО ПреДСтаВя 
СПециФиКите На 
МаГиСтърСКите и mBa 
ПрОГраМи, КаКтО и 
ПреДиМСтВата На ВСяКа 
еДНа От тях. 

редакционни факти: 
Периодичност: 
годишно издание
аудитория: 
над 100 000 читатели  
в югоизточна европа

диСтрибуция:  
(безплатна): 
www.studyabroad.bg
LinkedIn
Facebook
google 
директнен мейлинг до 
образователни институции, 
абонати и таргетирани 
контакти

Освен подробно описание на ma, mBa, EmBa и професионални 
квалификации, в справочника са представени магистърски 
програми в над 20 държави в европа, азия и СаЩ.



МАгиСТърСки & Mba прогрАМи 
дигиТАлно издАние 

МАркеТинг 
уСлуги 

КОМУНИКАцИОННИ СТРАТЕГИИ
КРИЕйТИВ 
ДИЗАйН
КОПИРАйТ
СъДъРжАНИЕ
ВИДЕО
МЕДИА ПЛАНИРАНЕ И КУПУВАНЕ
СОцИАЛНИ МЕДИИ
Adwords - seArch And gdn
LAnding СТРАНИцИ
Pr
ПЕЧАТ И ПРЕДПЕЧАТ
Pos МАТЕРИАЛИ
СУВЕНИРИ
BTL И ОРГАНИЗИРАНЕ НА СъбИТИЯ



ценовА ТАрифА

бАКАЛАВъРСКИ 
СПРАВОЧНИК  

1 рекламна страница - 1 500 лв.
2 страници профил на училище - 890 лв*

* само за образователни институции

СП. ОбРАЗОВАНИЕ 
И СПЕцИАЛИЗАцИЯ 
В ЧУжбИНА
рекламни фолиа:
Водещо фолио - 2 900 лв.
Фолио - 2 000 лв.

рекламни страници:
1 страница - 1 500 лв.
1/2 страница - 890 лв.
1/3 страница - 600 лв.

корици:
2-ра корица - 2 500 лв.
3-та корица - 1 900 лв.
4-та корица - 2 990 лв.

Пр статии за 
образователни институции*
за 1 страница - 990 лв.
за 2 страници - 1 300 лв.

* Публикациите са обозначени с титул
„платена публикация”.

СПРАВОЧНИК ЗА 
СРЕДНО ОбРАЗОВАНИЕ 
И ЕЗИКОВО ОбУЧЕНИЕ
1 рекламна страница - 980 лв.*
2 страници профил на училище - 980 лв.**

*за летни програми и езикови курсове 
**само за училища



sTudyABroAd.Bg
банер позиции:
(цена за 1 000 импресии)
page branding (1800x1200) - 80 лв.

leaderboard (940х220) - 40 лв.

medium Rectangle (300x250) - 30 лв.

Half page ad (300x600) - 30 лв. 
(вътрешни страници)

leaderboard (728x90) - 20 лв.

други дигитални услуги:
pR статия - 290 лв.

advertorial - 490 лв.

pR native – 690 лв.

Годишен профил на образователна институция - 290 лв.

Препоръчан профил/ месечно - 290 лв.

Директен мейлинг - 590 лв.

Фейсбук пост/ реклама - 25 лв.

Месечен бюлетин - 490 лв.

Видео съдържание - 390 лв.

МАГИСТъРСКИ & 
MBA СПРАВОЧНИК
1 рекламна страница - 990 лв.
2 страници профил на университет - 990 лв.
Пр статия - 290 лв.*
Вградено видео - 290 лв.* 

* с покупката на профил/рекламна страница

ОТСТъПКИ
БрОй ПуБлиКации 1 2 3 4 5

ОБеМ ОтСтъПКа 0% 20% 30% 40% 50%

За рекламни агенции - за реклама и PR публикации - 15%

цените са валидни от 1 септември 2020 г.



нАшиТе клиенТи

6/60/145 
#063C91

119/119/119
#777777


