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сред българския бизнес. 
Но за „Мениджър“ най-
успешната реклама е 
читателят да се докосне 
до самия продукт. Затова 
през 2005 г. бе създадено 
промоционално издание на 
списанието във формат 
А5, което по дизайн и 
качество максимално се 
доближава до оригинала, 
но не включва пълните 
текстове. Неговата цел 
е да стигне до нови по-
тенциални читатели и 
да представи „Мениджър“ 
– като визуализация и съ-

държание. Разпространява се безплатно в 
заведения и бизнес центрове. 
В началото на 2006 г. бе създадена и лук-
созна промо картичка, която представя 
само съдържанието на новия брой, с акцен-
ти върху най-интересните теми. Този ат-
рактивен рекламен материал е в тираж от 
10 000 броя месечно и се разпространява в 
бизнес центрове, университети и подбрани 
автобусни линии.
Всеки месец списанието провежда промоции 
на актуалния брой.

ЦЕННОСТИ НА МАРКАТА
Основна цел на списанието е да съдейства 
на мениджърите в България да бъдат по-
успешни в управлението на своите компа-
нии, по-конкурентоспособни на пазара и да 
печелят по-добре. „Мениджър“ се стреми 
да изпълнява няколко основни задачи: да 
информира читателите си за най-модерни-
те и ефективни практики в областта на 
мениджмънта, маркетинга, бизнеса и тех-
нологиите; да подсказва на мениджърите 
решения, които ще направят дейността 
им по-успешна; да формира нова култура на 
управление и производство в България; да 
бъде свободна територия за мненията, иде-
ите и предложенията на мениджърите и да 
защитава интересите им пред държавните 
структури; да съдейства за подобряване 
на бизнес средата и да разширява кръга на 
своите читатели.
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ли на 292 частни предприятия в страната. 
Те трябваше да отговорят на въпроса „На 
кого бихте поверили да управлява парите ви, 
като изключите себе си и се абстрахирате 
от факта, че не всички компании са публич-
ни? Или с други думи – кой за вас е най-доб-
рият и успяващ мениджър в България?“. За 

първи път в България 
такава класация се 
прави изцяло и един-
ствено на базата на 
строго професионал-
ните мнения на самия 
бизнес елит.
През юни 2006 г. 
„Мениджър“ старти-
ра организирането 
на практически се-
минари в големите 
български градове. 
На тях участниците 
получават последна 
информация по акту-
ална бизнес темати-
ка, поднесена от ком-
петентни лектори.

ПРОМОЦИЯ
„Мениджър“ се позиционира като единстве-
ното списание на българския пазар, чийто 
акцент пада само и единствено върху уме-
нието да се управлява – бизнес, служители, 
пари, кариера, работно и свободно време. 
Цялата комуникационна политика извежда 
като бенефит полезността и практическа-
та насоченост на списанието.  
АTL дейностите представляват микс от 
радио, печатна, външна и вътрешна рекла-
ма, която, вече увеличила познаваемостта 
на бранда, го превръща в лидер на мнение 

за удобство на рекламодателите в „Мени-
джър“ има седем основни раздела:
 • Accent – актуални анализи, комента-
ри, интервюта, в които ясно се очертава 
позицията на списанието в защита на 
интересите на мениджърите, както и за 
подобряване на бизнес средата.
 • Tema – голямото журналистическо про-
учване на броя. То обхваща значими и акту-
ални явления в бизнеса.
 • Management – това е най-голямата 
секция в „Мениджър“, в която се предста-
вят управленски модели и практики, дават 
се ценни съвети за повишаване на ефектив-
ността. Представят се български и чужди 
мениджъри и техният път към успеха. В 
този раздел е позиционирано голямото ин-
тервю на броя, чийто герой по правило е и 
на корицата на списанието.
 • Marketing – този раздел е посветен на 
най-добрите практики в продажбите и про-
учването на пазара, разработва любопитно 
и компетентно проблемите на рекламата и 
PR. Тук особен  интерес предизвикват руб-
риките Best brands и Creative 
boutique.
 • Economy – това са 
страниците за българския 
и чуждия бизнес, за взаимо-
отношенията бизнес–държа-
ва, за малките и средните 
предприятия. Публикуват се 
разследвания, прогнози за 
развитието на борсите у 
нас и по света.
 • Sci-tech – секцията, от 
която читателят, изкушен 
от технологиите, науката и 
IT пазара, научава новости-
те в тази област.
 • Modernity – тази рубри-
ка изследва модерното схва-
щане на света, предметите 
и стила на живот. Написана 
и илюстрирана артистично, тя дава инфор-
мация, формира вкусове, предлага алтерна-
тиви. Списанието завършва с комикс – едно 
малко необичайно, но оригинално решение.
Във всеки брой на „Мениджър“ има различно 
вътрешно тематично приложение, чиято 
цел е да дава информация за определен 
бранш или бизнес сектор. Има и отделна 
рекламна секция – „Мениджмънт сървисиз“, 
която е предназначена за фирми в област-
та на услугите.

СЪВРЕМЕННО РАЗВИТИЕ
Стремежът на списа-
нието е да става още 
по-интересно и значи-
мо, да налага в общес-
твения дебат темите 
за българския мени-
джър и за условията, в 
които той работи. 
„Мениджър“ започна 
провеждането на спе-
циални проучвания. През 
2006 г. списанието се 
обърна към изпълнител-
ни директори, предсе-
датели на управителни 
и надзорни съвети, 
президенти и управите-

ПАЗАР
Списание „Мениджър“ e бизнес издание, кое-
то предлага уникална комбинация между 
теория и практика в областта на менидж-
мънта, маркетинга, икономиката, информа-
ционните технологии. То е единственото по 
рода си месечно списание за българските 
мениджъри, предприемачи и собственици. 
В началото на 2006 г. „Мениджър“ проведе 
социологическо проучване на аудиторията 
си с помощта на маркетингова агенция 
„Маркет Tест“. Основният извод е, че чи-
тателите на списанието са  млади и дина-
мични хора. Повече от половината – 54%, са 
между осемнадесет и 34 години. Други 37% 
са между 35 и 59 години.
Това е изключително добра и перспективна 
аудитория. В нея най-голям е делът на спе-
циалистите, които работят в частния биз-
нес, следват мениджърите, предприемачите 
и студентите. Сериозна част от аудито-
рията – 58%, не крие, че е с високи лични 
доходи. Повечето читатели на „Мениджър“ 
са в горните слоеве на обществото – сред 
тези, които се самоопределят като богати 
и средна класа. Не е учудващ фактът, че 
голяма част знаят чужди езици. Добрият 
живот и професионалната реализация на 
читателите на „Мениджър“ са причина 40% 
от тях да споделят, че са оптимисти за 
бъдещето. Същият процент чертаят плано-
ве за собствен бизнес, а 30% са готови да 
поемат риск и да излязат сами на пазара.

ПОСТИЖЕНИЯ НА МАРКАТА
Периодът 2005–2006 г. може да бъде опре-
делен като ключов в развитието на списа-
нието. За краткото време от дванадесет 
месеца екипът на „Мениджър“ постигна за-
бележителни бизнес успехи, които са логи-
чен резултат от повишената познаваемост 

излиза като МИТ (Мениджмънт, Икономика, 
Технологии) – първото българско месечно биз-
нес списание, издадено с обем 96 страници 
през 1998 г.
За три години активната комуникация с 
читателите на МИТ доведе постепенно 
до включването и на анализи, прогнози и 
тенденции в областите маркетинг, управ-

ление на човешките ресурси, 
социална психология и други, 
поднесени на достъпен език 
и с практическа насоченост. 
Резултатите от социоло-
гическите проучвания пока-
заха, че информационните 
потребности на читателите 
се обединяват около разно-
образни управленски казуси и 
теми и се идентифицират с 
вижданията на мениджъра и 
неговите разнопосочни инте-
реси и делнични нужди.
Това е пътят, по който от 
есента на 2001 г. МИТ се 
превърна в „Мениджър“.
Списанието е независимо, 
частно, спазва етичния 
кодекс на българските жур-

налисти. Създадено е с изцяло български 
капитал.

ПРОДУКТЪТ
Списание „Мениджър“ е луксозен полиграфи-
чен продукт. Произвежда се в една от най-
модерните печатници в София. Печата се 
на плосък печат, което гарантира високо 
полиграфическо качество. Тялото на „Мени-
джър“ е на двойно хромова хартия – мат, 90 
грама, а корицата е на 220 грама, допълни-
телно обработена с UV лак.
В годината излизат дванадесет списания 

– на първо число всеки месец, 
в тираж 8000 броя. Обемът е 
между 176 и 224 страници, в за-
висимост от броя на рекламите.
„Мениджър“ публикува различ-
ни по жанр текстове, в които 
информира, анализира и на дос-
тъпен език представя най-ус-
пешните модели и управленски 
практики. Автори в списанието 
са видни български и чужди ме-
ниджъри и консултанти, както 
и много от най-известните и 
компетентни наши анализатори 
и журналисти.
За по-голяма подреденост и 
яснота за читателя, както и 

и значимост на изданието. За една година 
тиражът нарасна с 40% – от 5000 на 8000 
копия, а абонаментите – със 100%, от 1000 
на 2000. Ръстът в рекламните приходи е 
над 45%. Мониторинг на инвестициите в 
печатна реклама в България, публикуван във 
в. „Капитал“ през февруари 2006 г., отчита 
позиция на „Мениджър“ в първата десетка 
от общо 50 месеч-
ни издания. Тези 
успехи се дължат 
на значителното 
развитие на продук-
та – редакторски-
ят екип непрестан-
но работи върху 
обогатяването на 
съдържанието. Спи-
санието привлече 
за автори едни от 
най-авторитетни-
те икономически 
анализатори, 
специалисти по 
мениджмънт и мар-
кетинг, популярни 
имена в журнали-
стиката.
През 2005 г. „Мениджър“ за първи път из-
лезе в обем над 200 страници. Списанието 
актуализира и дизайна си. 
През месец май 2006 г. Българската стопан-
ска камара присъди годишната награда за 
печатна медия на „Мениджър“ като призна-
ние за дългогодишната му дейност и приноса 
му в развитието на мениджърските екипи.

ИСТОРИЯ
През 2006 г. „Мениджър“ отбеляза своята 
осмa годишнина. Под това име списанието 
съществува от пет години. Преди това то 

За отпечатването на списание „Мени-
джър“ всеки месец се използват 120 км 
хартия.

Съотношението реклама–текст в списа-
нието е 30:70 – желязно правило, което е 
в полза както на читателите, така и на 
рекламодателите.

Средната възраст на създателите на 
един брой към август 2006 г. е 31,8 го-
дини.

Всеки в редакцията пие кафе от чаша, на 
която пише „I’m the cup, who are you?“.

Забелязали ли сте точката в края на ло-
гото на МЕНИДЖЪР.?

МЕНИДЖЪР.

ФАКТИ, КОИТО НЕ ЗНАЕТЕ


