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� PROGRESSIVE, специализираното B2B списание в сектора с бързооборотни

стоки, представя за втори път на българския пазар печатното издание
ТОП 300 FMCG КОМПАНИИ В БЪЛГАРИЯ, съдържащо 3 подкласации:
ТОП 100 Производители, ТОП 100 Търговци на дребно и ТОП 100 Дистрибутори,

ПредставянеПредставяне на изданиетона изданието
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ТОП 100 Производители, ТОП 100 Търговци на дребно и ТОП 100 Дистрибутори,
както и фирмен профил или персонални интервюта на класираните компании.
Компаниите са ранкирани според приходите от продажба на стоки (за търговци и
дистрибутори) или продукция (за производители) през 2018 година.

� Получатели: Изданието ТОП 300 FMCG КОМПАНИИ предоставя възможност

на рекламодатели да промотират своите продукти и услуги директно

до над 5,000 Управители на водещи български и международни компании.
� Тираж: 5,000 броя, доставени персонално от куриер и адресирани лично до

Управител, заедно с брой Февруари на списание PROGRESSIVE
� Дата на печат: 7 Февруари 2020
� Период на разпространение: 17 – 28Февруари 2020



� За изданието ТОП 300 FMCG КОМПАНИИ в България, PROGRESSIVE
селектира и класира водещите 300 компании (разпределени в 3 подкласации)
според критерия „Нетни приходи от продажба на стоки или продукция“ за 2018
година. Данните са извлечени от индивидуални отчети на компаниите за

финансовата 2018 година налични в публични източници на информация,
регулаторни органи и специализирани бази данни.

� За всяка една класирана компания се представя следната информация за 2018 и

МетодологияМетодология
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� За всяка една класирана компания се представя следната информация за 2018 и
2017година:

• Нетни приходи от продажба на стоки / продукция (хил.лв)

• Общо нетни приходи от продажба (хил.лв)

• Нетен финансов резултат (хил.лв) –Печалба/загуба

• Марж на печалбата (%)

• Размер на активите (хил.лв)



� ТОП 300 FMCGКОМПАНИИ са разпределени по следните 3 подкласации:

� Топ 100Производители

� Топ 100Търговци на дребно

� Топ 100Дистрибутори/Търговци на едро

Разпределение на компаниитеРазпределение на компаниите

� Компаниите във всяка една подкласация са разпределени в 3 класации:

� Топ 100ранкирани по големина на приходите на компаниите
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� Топ 100ранкирани по големина на приходите на компаниите

� Топ 100ранкирани по изменение в % на приходите на годишна база

� Топ 100компании разпределени в определени сегменти от пазара

� Възможност за допълнителна информация на класираните компании:

� Фирмен профил

� Персонално интервю



� Изданието ТОП 300 FMCG КОМПАНИИ в България предлага

разнообразни възможности за реклама на Вашите продукти и услуги пред

подбрана аудитория, които включват:

� Вариант 1: Цяла или Двойна страница

� Вариант 2: Фирмен профил или персонално интервю

� Вариант 3: Фолио: 1 цяла цветна страница § 1 страница фирмен профил

Възможности за рекламаВъзможности за реклама
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� Вариант 3: Фолио: 1 цяла цветна страница § 1 страница фирмен профил
или персонално интервю

� Тираж: 5,000броя

� Аудитория: Водещите 5,000български и международни компании

� Начин на доставка: Персонално до Управител чрез лична пратка по
куриер, заедно с брой Февруари на списание PROGRESSIVE
� Дата на печат: 7 Февруари 2020
� Период на разпространение: 17 – 28Февруари 2020



� Вариант 1: Цяла или Двойна страница

Възможности за рекламаВъзможности за реклама

� Вариант 2: Фирмен профил или

персонално интервю

� Цена – 1 200 €

� Вариант 3: Фолио: 1 цяла цветна

страница § 1 страница фирмен профил
или персонално интервю

Позиция Цена 

Вътрешна цяла страница 1,450 €

Двойна страница / Фолио 2,050 €

Първа двойна страница 3,000 €
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� Цена – 2 000 €

� Фирмените профили и персонални 
интервюта се предлагат ексклузивно на 
компаниите включени в класацията, 
осигурявайки им допълнителна 
възможност да представят на читателите 
в детайли техните инвестиционни 
проекти, визия за развитие, принос за 
икономическия растеж и тайната им за 
успех.  

Първа двойна страница 3,000 €

Първа дясна страница 1,950 €

Втора дясна страница 1,650 €

Втора корица 2,500 €

Трета корица 2,000 €

Четвърта корица 3,200 €



Екипът на списание PROGRESSIVEВи 
благодари за вниманието!
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Лице за контакт: 
Любомира Миладинова / Пламена Младенова / Христина Аспарухова 

Тел: 0886 91 67 20 / 0883 683 771 / 0888 03 48 27  
Email: l.miladinova@cmg-bg.com / p.mladenova@cmg-bg.com / h.asparuhova@cmg-bg.com  


