


Читателите са добре образовани, с разнообразни интереси и
любопитни към случващото се по света и в България. Пътуват
често. Икономически активни. Реализират своите новаторски
бизнес идеи в България. Търсят и оценяват различната гледна
точка. Възраст: 25-65 години.

Списанието се разпространява 3 пъти годишно (януари, май,
септември) безплатно сред членовете на Българската стопанска
камара в цялата страна, институции и бизнес организации,
собственици и топ-мениджъри на водещите български компании
и до над 150 лидери на мнение.

Списанието има и онлайн версия, достъпна през сайта на БСК,
както и през профилите на Камарата в социалните мрежи.

Изпраща се персонално

NOBLESSE ОBLIGE е печатно издание на Българската стопанска
камара. Печата се във формат А4, на 70 грама висококачествена
офсет хартия, с обем 88 страници, в тираж 3000 екз.

Издател: Издателска къща «Божидар Данев» ЕООД



РАЗПРОСТРАНЯВА СЕ ДО:

 Noblesse Oblige е единственото списание, което се 
разпространява безплатно ОТ бизнеса и ЗА бизнеса.

 Представя добрите примери и иновативните решения.

 Не подлежи на цензура.

 Над 100 браншови организации и техните членове

 Над 100 местни структури на Българската стопанска камара

 Лично до мениджърите на над 100 големи български компании 

 Членове на парламентарни комисии, министри, депутати и дипломати

 Неправителствени организации

 Всички университети в страната 

 По време на събития, на които БСК е организатор или партньор.



АВАНТИ 777 
Avi Center 
Аквапоникс България ЕООД
Албена АД 
Алкомед АД 
Аурубис България АД
Американският университет в България 
Асарел-Медет АД 
Банка ДСК 
Булгарконтрола АД
Винекс Преслав АД
Веселина трейд
Dundee Precious Metals 
Евроинс
ЕКОНТ
Есетере България ЕООД
Загорка АД
Идеал Стандарт – Видима АД
IDEA HOME 
Интер Експо Център София

KAI GROUP 
Карол
Калакрия ЕООД
Кауфланд България
КонтурГлобал Марица Изток 3 
Лесафр България 
Lidl България 
Лукойл Нефтохим Бургас 
LENOVO 
Лев Инс 
MAXI Club Sofia, MAXI Club Velingrad
Mercedes-Benz
Международен панаир – Пловдив 
Международно висше бизнес училище 
Минералнла вода - Михалково
Нов български университет
Обединена българска банка 
Park Lane 
Peugeot 
Pierre Fabre Oral Care 

Пампорово АД
Пейсера
Победа – Бургас АД 
Пощенска Банка 
Райфайзен банк
Своге 
Солвей Соди
Тера тур
TESY 
Технологика
Торо Груп 
Уникен 
Филип Морис 
Флора комерс ЕООД
Форест бийч - Приморско клуб
Volkswagen България
„Хаят“
Шато Ботево
и още много други.

Спечелихме доверието на десетки компании, които рекламираха при нас. 
Сред тях са:



 Трета корица: 1200 лв.

 Четвърта корица: 1700 лв.

 Първо фолио (втора корица + първа страница): 1700 лв.

 Второ фолио (последна страница + трета корица): 1500 лв.

 Вътрешно фолио (разтвор две страници вътре в списанието): 1300 лв.

 Една цяла вътрешна страница: 950 лв.

 Една цяла вътрешна страница в последната 1/3 част от изданието: 700 лв. 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УЧАСТИЕ В СЪДЪРЖАНИЕТО НА СПИСАНИЕТО (content присъствие - PR, интервю, advertorial, друг тип рекламна публикация): 
приема се след съгласуване, публикува се като част от съдържанието и е с дизайна на списанието. Надценка над стандартните цени: 15%.

Половин страница не се приема като формат! Изработка на рекламна визия се таксува 50 лв./стр. Цените са без ДДС! 

ОТСТЪПКИ ЗА КОЛИЧЕСТВО: 
За участие в два поредни броя – 15% отстъпка, за участие в три броя – 20% отстъпка. 

Участието във втория и/или третия брой се включва в плащането за първия заявен брой.



РАЗМЕРИ

Една  цяла  с траница:

202х276 мм обрязан формат
207х286 мм необрязан формат

Фолио:

404x276 мм обрязан формат
414х286 мм необрязан формат

Файлът се подава в необрязан формат.

ФАЙЛОВЕ

Файловете следва да са с резолюция 300 dpi,
EPS, AI, TIF, PSD, INDD или PDF. 

Текстовете в TIF и PDF да са растеризирани. 
Текстовете в EPS да са в криви.

СРОКОВЕ

Крайният срок за подаване на готови визии е
13  януари 2023 г .

Броят ще излезе от печат на
31 януари 2023 г .





Списанието притежава международен идентификационен номер ISSN 2683-1058 
и се издава от Издателска къща „Божидар Данев“ ЕООД (собственост на БСК)
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