


ЗА ВЕСТНИКА

Първият и единственият вестник, който се прави по писма на читателите.

(Без аналог в България)

Изповедник за хората преживели разочарование в живота, любовта, брака, социалните 
контакти, в професионалната среда и т.н.

Четиво за цялото семейство

26 години на пазара с многобройна лоялна аудитория 

45-хиляден тираж и 92% продаваемост – показател, по който сме сред първите в страната

Читатели в България и чужбина



ЗА ЧИТАТЕЛИТЕ
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 Лоялни и емоционално привързани към вестника
 Хомогенна таргет група с ясно изразени консуматорски навици
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ЗАЩО ДА СЕ РЕКЛАМИРА ВЪВ 
ВЕСТНИК

Печатът е все още най-довереният източник на информация

(според социологическите проучвания)

Финансово по-изгоден от другите медии като (радио, телевизия и кино)

Читателите принадлежат към категорията „активни консуматори“, поради което шансът 
на дадена реклама да бъде истински забелязана е до 5 пъти по-голям, когато е във 
вестник, отколкото по радиото и телевизията.

Рекламата в печата е една от малкото с ненатрапчив характер, защото не прекъсва 
дейността на читателя.



ЗАЩО ДА СЕ РЕКЛАМИРА ВЪВ 
ВЕСТНИК ЛИЧНА ДРАМА

Лична Драма е ежеседмичен вестник и като такъв бива многократно прелистван до 
следващото му издание, тоест дълго и засилено присъствие на дадена реклама. 

Специфичното съдържание и умереното количество реклама във вестника е 
предпоставка за изпъкването на Вашата собствена реклама.

На базата на писмата е възможно да се твърди, че голям процент от читателите се 
чувстват разочаровани и неудовлетворени, което според учените ги кара по-често да 
пазаруват и ги прави по-податливи към рекламните продукти.

Дългогодишният успех на Лична Драма е плод на пълното доверие на читателите, вече 
повече от 26 години, които подкрепят и вярват на своя любим вестник.



ЛИЧНА ДРАМА
(Website)

Нашият сайт – www.lichna-drama.com, който всеки ден се обновява с десетки четива, 
мнения и коментари, не е копие на печатното издание, а паралелно интернет издание, 
което доразвива и обогатява тематиката. 

Значителен читателски интерес.

Забелязва се постоянен растеж на аудиторията.

Различен тип читатели са главните потребители в сайта.

(демографски различия с печатното издание)

http://www.lichna-drama.com/


ЛИЧНА ДРАМА
(Website)

30 000 потребители

76 000 сесии

380 000 показвания на стр.

70% нови и 30% стари потребители

80% България, 4% Франция, 4% Германия, Великобритания, Испания и САЩ – 12%

Продължителност 6 мин.

Месечно



Аудитория
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ЗАЩО ДА РЕКЛАМИРАТЕ В САЙТА 
НА ЛИЧНА ДРАМА

Предоставяме различни възможности за позициониране на вашия бранд.

Пълна измеримост на ефективността на вашата реклама.

Сайтът не е пренаситен с излишна реклама, което води до повече видимост.



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО!

‘’ДЖИМ Ю.П.’’ ООД, СОФИЯ
Юлиян Стоянов

Т: +359 2 975 32 44
Е: lichna_drama@mail.bg / vestnik_ld@abv.bg

mailto:lichna_drama@mail.bg
mailto:vestnik_ld@abv.bg

