
newsletter & DIGItAl бюлетин

DIGItAl брой

СПрАВоЧниК ЗА тЪрГоВЦи

За да стигнем бързо до всички магазини, 
байери, FMCG и HOreCA индустриите



PROGRESSIVE е И DIGItAl

PROGRESSIVE ВеЧе е И DIGITAL, за да предоставя ежедневна информация на бранша и да 
бъде връзката между производители, дистрибутори, търговски обекти и всички, които са част от 
FMCG и HORECA индустриите. 

и за да бъде комуникацията помежду ни бърза, ефективна и актуална, 
ви предлагаме гъвкави и нискобюджетни възможности за реклама на 
вашите брандове и компании чрез няколко платформи:

разпространение: електронно, по имейл

Получатели на седмичен newsletter & Digital бюлетин: 
15 100 ТОП Мениджъри във FMCG и HORECA индустриите, които са в нашата база данни.

PrOGressIVe newsletter ще достига до вас всеки понеделник.

PrOGressIVe Digital бюлетин, ще представя материали от настоящия броя и ще достига до вас отново чрез 
мейл кампания всеки понеделник, заедно с рубриката Справочник за търговци.

ние ще сме ви полезни, без това да изисква значителен финансов ресурс 
или маркетинг бюджет, оставайки във фокуса на търговците! 
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Чрез ноВите 
ПлАтФорМи – 

ние ще достигаме 
до търговците, 

байерите, 
FMCG и HOreCA 

индустриите, 
ВСЯКА СеДМиЦА.

progressive
newsletter & 
DIGItAl бюлетин  Седмичен Новинарски Бюлетин (PrOGressIVe newsletter)

 PrOGressIVe Справочник на търговеца (новите продукти на пазара, активности, кампании)

 Дигитално издание (PrOGressIVe Digital), настоящият брой по имейл и на
 инерактивна платформа на уебсайт www.progressive.bg



www.progressive.bg
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PROGRESSIVE DIGItAl брой

иЗДАние: настоящият брой на списание Progressive, постоянно достъпен на нова Дигитална
Интерактивна Платформа, интегрирана на начална страница на www.progressive.bg

рАЗПроСтрАнение: постоянно присъствие на PROGRESSIVE уебсайт (www.progressive.bg) и електронно 
разпространение във вид на бюлетин, по имейл

ПериоД: 1 месец на начална страница на www.progressive.bg, а след това постоянно в Архив / Дигитален брой

ПолУЧАтели: 15 100 имейла на Топ Мениджъри във FMCG и HoReCa индустрията: Собственици и Управители на магазини, 
Байери, Международни и Регионални търговски вериги, Аптеки, Дрогерии, Специализирани магазини, Био магазини, 
Детски магазини, Банки, Застрахователи, Производители, Дистрибутори, Логистични, Транспортни компании и други.
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За бърза и ефективна реклама на ниска цена, позиционирайте вашите продукти и кампании САМО В 
ДИГИТАЛНИТе ИЗДАНИЯ, оставайки във фокуса на Търговците, във FMCG и HORECA индустриите.
Ако имате Print реклама в хартиения брой, дигиталните предложения ще ви бъдат предоставени като бонус.



Първа Корица 

реклама с линк 1/1 Вътрешна Страницареклама с видео

 2/1 Двойна Страница с линк

PROGRESSIVE DIGItAl брой

ВЪЗМоЖноСти: Дигиталната платформа дава възможност за свързване на 
рекламна визия с линк към външен уебсайт/социална мрежа , интегриране 
на рекламни клипове и видеа. Платформата дава възможност на 
получателите да я свалят на своите устройства, да я препращат.
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PrOGressIVe DIGItAl брой
(1 месец на уебсайт и 4 имейл кампании)

Цени брой ПУблиКАЦии

Вътрешни страници

2/1 двойна страница (в дигитално списание) + линк / видео 900 евро

1 брой / 1 месец
1/1 вътрешна страница (в дигитално списание) + линк / видео 600 евро

1/2 вътрешна страница (в дигитално списание) + линк / видео 350 евро

1/3 вътрешна страница (в дигитално списание) + линк / видео 250 евро

Специални Позиции

Първа Корица (в дигитално списание) + линк / видео 1300 евро

1 брой / 1 месецЗадна Корица страница (в дигитално списание) + линк / видео 1100 евро

Средна Двойна Страница (в дигитално списание) + линк / видео 1000 евро

ПроДУКти & КАМПАнии - PrOGressIVe Справочник за търговци (рубрика)

Публикува се в Progressive Digital (актуален брой) и на 
www.progressive.bg

100 евро
Продукт в Дигитален брой;
Продукт на Уебсайт: постоянно

Публикува се в Progressive Digital (актуален брой) и в 
Newsletter & Digital бюлетин (Справочник на търговеца)  

100 евро
Продукт в Дигитален брой;
Продукт в Newsletter: 2 кампании

Публикува се в Progressive Digital (актуален брой), в Newsletter 
(Справочник на търговеца) и на www.progressive.bg

150 евро
Продукт в Дигитален брой;
Продукт в Newsletter: 2 кампании
Продукт на Уебсайт: постоянно

PROGRESSIVE DIGItAl брой
(настоящият брой на списание Progressive)



PROGRESSIVE newsletter & DIGItAl БЮЛеТИН
(новини и списание по имейл)

иЗДАние: 
бюлетинът съдържа:
 Актуални новини от изминалата седмица
 Настоящият брой на списание Progressive  

(съдържанието и рекламите на съответния брой).  
 
Всяка статия ще бъде свързана с линк в PROGRESSIVE 
Digital брой - Дигиталната Интерактивна Платформа 
постоянно достъпна на www.progressive.bg.

ПериоД: всеки понеделник

рАЗПроСтрАнение: електронно, по имейл 

ПолУЧАтели: 15 100 имейла на Топ Мениджъри във FMCG 
и HoReCa индустрията:, Собственици и Управители на 
магазини, Байери, Международни и Регионални търговски 
вериги, Аптеки, Дрогерии, Специализирани магазини, 
Био магазини, Детски магазини, Банки, Застрахователи, 
Производители, Дистрибутори, Логистични, Транспортни 
компании и други.

бАнер ПоЗиЦиЯ

Pr СтАтиЯ

бАнер ПоЗиЦиЯ 

ПроДУКти:
PrOGressIVe 

СПрАВоЧниК ЗА 
тЪрГоВЦи 
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PrOGressIVe DIGItAl брой се публикува на интерактивна 
Платформа, интегрирана на начална страница на 
www.progressive.bg, а след това се разпространява и 
електронно във вид на бюлетин, по имейл до 15 100 топ 
Мениджъри във FMCG и HOreCA индустриите.
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PROGRESSIVE newsletter & DIGItAl бюлетин
(новини и списание по имейл)

PrOGressIVe newsletter 
(всеки понеделник - мейлинг кампания)

Цени брой ПУблиКАЦии

бАнери (на newsletter)

Top Banner + линк 70 евро

2 кампанииMiddle Banner + линк 60 евро

Bottom Banner + линк 50 евро

бАнери (на newsletter и Уебсайт www.progressive.bg)

Top Banner + линк 100 евро
банер в Newsletter: 2 кампании 
банер Website: 2 седмици

Middle Banner + линк 90 евро

Bottom Banner + линк 80 евро

ПроДУКти & КАМПАнии - PrOGressIVe Справочник за търговци (рубрика)

Публикува се в Progressive Digital (актуален брой) и на 
www.progressive.bg

100 евро
Продукт в Дигитален брой;
Продукт на Уебсайт: постоянно

Публикува се в Progressive Digital (актуален брой) и в Newsletter 
& Digital бюлетин (Справочник на търговеца)  

100 евро
Продукт в Дигитален брой;
Продукт в Newsletter: 2 кампании

Публикува се в Progressive Digital (актуален брой), в Newsletter 
(Справочник на търговеца) и на www.progressive.bg

150 евро
Продукт в Дигитален брой;
Продукт в Newsletter: 2 кампании
Продукт на Уебсайт: постоянно

Pr ПУблиКАЦии 

PR статия с линк 50 евро

2 кампанииPR статия (с линк) + Банер (в Newsletter) 100 евро

PR статия (с линк) + Банер (в Newsletter) + Банер (на www.progressive.bg) 200 евро

progressive
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PROGRESSIVE СПрАВоЧниК ЗА тЪрГоВЦи  

иЗДАние: Рубрика в PROGRESSIVE Newsletter & Digital бюлетин
ПериоД: всеки понеделник
рАЗПроСтрАнение: електронно, по имейл 
ПолУЧАтели: 15 100 имейла на Топ Мениджъри във FMCG и HoReCa 
индустрията: Собственици и Управители на магазини, Байери, 
Международни и Регионални търговски вериги, Аптеки, Дрогерии, 
Специализирани магазини, Био магазини, Детски магазини, 
Банки, Застрахователи, Производители, Дистрибутори, Логистични 
компании и други

ПроДУКти & КАМПАнии - PrOGressIVe СПрАВоЧниК ЗА тЪрГоВЦи: 
рубрика в PROGRESSIVE Newsletter & Digital бюлетин

Цени брой ПУблиКАЦии

Публикува се в Progressive Digital 
(актуален брой) и на www.progressive.bg

100 евро
Продукт в Дигитален брой;
Продукт на Уебсайт: постоянно

Публикува се в Progressive Digital 
(актуален брой) и в Newsletter & Digital 
бюлетин (Справочник на търговеца)  

100 евро
Продукт в Дигитален брой;
Продукт в Newsletter:
2 кампании

Публикува се в Progressive Digital 
(актуален брой), в Newsletter 
(Справочник на търговеца) и на 
www.progressive.bg

150 евро
Продукт в Дигитален брой;
Продукт в Newsletter: 2 кампании
Продукт на Уебсайт: постоянно
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СтАтиСтиКА

ПЪрВите PrOGressIVe Digital, PrOGressIVe newsletter и PrOGressIVe Справочник на търговеца, 
изпратени по имейл до почти 11 000 имейла бяха видяни, отворени и четени от 20% от получателите в 
рамките на 1 ден от изпращането им. 

PrOGressIVe newsletter & PrOGressIVe Справочник на търговеца 

СтАтиСтиКА ЗА ПериоД:
24 – 27 март 2020 

PrOGressIVe Digital & PrOGressIVe Справочник на търговеца

СтАтиСтиКА ЗА ПериоД:
26 – 27 март 2020

PrOGressIVe newsletter - 24.03.2020

subject PROGRESSIVE Newsletter - 24.03.2020

Date sent 24.03.2020

Time to send 10 hours 30 minutes 28 seconds

Total sent 10949

viewed 2424

Четете PrOGressIVe DIGItAl - брой 03.2020

Subject Четете PROGRESSIVE DIGITAL - бр. 03.2020

Date sent 26.03.2020

Time to send 10 hours 44 minutes 35 seconds

Total Sent 10949

Viewed 2334
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Списание PrOGressIVe достига до мениджърите, вземащи решения в 
търговията с бързооборотни стоки - търговците, производителите, вносителите 
и дистрибуторите, аптеките и бензиностанциите, осигурявайки целевата 
аудитория на рекламното ви съобщение.

PrOGressIVe newsletter & Digital бюлетин и 
PrOGressIVe Справочник на търговеца са видяни и отворени

СтАтиСтиКА
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23 Февруари - 22 Март, 2020

20 Април - 28 Май, 202022 Март - 24 Април, 2020

Посещенията на PrOGressIVe Уебсайт
www.progressive.bg бележат ДВоен рЪСт  в 
условията на обявено извънредно положение 
за периода МАрт - МАй 2020

СтАтиСтиКА



СтАтиСтиКА

39% - ПРОДУКТИ 

28% - НОВИНИ

25% - СПИСАНИеТО

ОТЧеТеНИ ИНДИКАТОРИ:

иМПреСии: 31 203
ClICks: 1 957
Ctr: 6.27%

В периода 1 Ноември - 2 Декември 2020г., посетителите на сайта са търсили и разгледали:

Двойният ръст на посетители и 
отворени страници за периода 
Март - Май се запазва и в края на 2020 г. 

СтАтиСтиКА: 
1 ноември - 2 Декември, 2020г.
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1 ноември - 2 Декември, 2020
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от средата на месец Април, PROGRESSIVE Newsletter & Digital 
бюлетин и PROGRESSIVE Справочник на Търговеца се изпращат и 
до 4 100 имейла на  HoreCa топ Мениджъри.

така Дигиталните Платформи достигат всяка седмица до 15 100  
имейла и се четат и отварят от 14 – 16% от получателите в първите 
2 дни от изпращането им.

PrOGressIVe newsletter & DIGItAl бюлетин

Date sent 01.12.2020 24.11.2020 17.11.2020 11.11.2020 04.11.2020 27.10.2020

sent 15074 15075 15075 15084 15085 15064

Viewed 3082 3236 3556 3823 3604 3387

Opened 2185 2283 2453 2461 2432 2311

% Opened 14.30% 15.20% 16.30% 16.30% 16.10% 15.30%

СтАтиСтиКА
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СПрАВоЧниК ЗА тЪрГоВЦи

За да стигнем бързо до всички магазини, 
байери, FMCG и HOreCA индустриите


