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Знаете ли, че...

• Dir.bg генерира най-много заглавия 

дневно в България – над 10 000.

• Dir.bg e eдинствената онлайн плат-

форма в България, където потреби-

телят може да си направи 

собствен сайт за пред-

почитаните от 

него новини.

Знаете ли, че...

• Dir.bg въвежда първата българска 

електронна поща.

• Порталът започва първи да пред-

лага услу
ги с плащане през 

интернет.

Пазар
Пазарът на интернет услуги продължава да е 
един от най-бурно развиващите се сегменти на 
икономиката. Българите са сред най-активните 
нации в онлайн пространството и основната 
световна тенденция за бум в използване-
то на смартфони и таблети се наблю-
дава и у нас. Тя е съпътствана от 
няколко основни тренда: увелича-
ване на потреблението на моби-
лен интернет, разработване на 
все повече мобилни приложения, 
възможност за персонализиране 
на съдържанието в дигиталното 
пространство. Като резултат от 
повишeната значимост на уебме-
диите за професионалния и личния 
живот на хората все по-голяма част от 
потребителите се влияят повече от рекла-
мите в интернет, отколкото от ТВ реклами. 
Затова делът на мобилната и видео дисплей 
рекламата нараства, както и заеманата част 
от дисплей рекламата. Наблюдава се отчетли-
ва тенденция на растеж в ефективността на 
таргетираната реклама.
Винаги в крак с тенденциите на пазара, Dir.bg
непрекъснато обновява и развива своята плат-
форма. Медията пусна и своята мобилна версия 
(www.smart.dir.bg), както и приложение (Dir.bg 
Flight Mode) с опция за push notifications, 
което е без аналог на българ-
ския пазар. При-
ложението дава 
възможност за 
преглеждане на съ-
държанието 

Dir.bg е първата интернет 
медия, както и най-популярни-
ят интернет портал в стра-
ната. Информационните му 
източници достигат до 
аудитория от над един 
милион реални потребители 
месечно, което му отреж-
да лидерското място като 
самостоятелна българска 
интернет марка.

дори и без наличие на интернет. 
Успоредно с това най-големият български пор-
тал лансира и уникалната за българския пазар 
новинарска секция „Темите“, както и развле-
кателните и интерактивните си категории 
„Галерия“, „Културен афиш“ и „Тest Drives“. Тези 
иновации за поредна година утвърдиха Dir.bg не 
само като най-търсения източник за новини и 
информация от всякакво естество, но и като 
един от най-ефективните канали за реклама, 
предпочитана ПР и рекламна дестинация за 
много марки и техните кампании.

Постижения на марката
Dir.bg изгради изцяло нова и динамична пазар-
на категория – национален интернет портал. 
Марката е разпознаваема от почти цялата 
интернет аудитория в България и българите 
в чужбина. По данни на глобалния анализатор 
на онлайн брандове Alexa за 2015 г. Dir.bg е 
първа уебмедия на българския пазар непо-
средствено след световните гиганти като 

Google, Facebook, Youtube и Wikipedia и 
пред брандове като Yahoo, Linkedin 

и Twitter. Порталът има над един 
милион реални потребители на 
месец и пазарен дял между 20 и 
25%.
Dir.bg отвоюва широко публично 
признание на Premium медия: 
почти всички големи марки се 

рекламират и промотират на 
страниците му. Порталът е търсен 

медиен партньор на много събития от 
културния живот на страната. Известни 

чужди и български фирми кобрандират свои про-
дукти и услуги с марката Dir.bg.
През 2014 г. Dir.bg получи ценни призове на 
международния медиен фестивал MediaMixx. 
Медията получи две награди – в категорията 
уебмедии за „Най-посещаван медиен портал“ в 
страната за последните 20 години и награда 
за „Първа интернет медия“.
През март 2000 г. Dir.bg е признат от McKinsey 
and Co. за един от редките ефективни онлайн 

бизнеси в период, 
когато дотком 

секторът прежи-
вява световен крах. 

През 1999 г. порталът е 
удостоен със златен медал 

на Международния технически 
панаир в Пловдив за създа-

ването на първата в Бълга-
рия платформа за електронна 

търговия и плащания.
Най-голямото признание за 
марката обаче е лоялността 
на аудиторията. Независимо от 
големия мащаб и непрекъснато-
то му разрастване порталът е с 
един от най-високите коефициенти 
на постоянна аудитория в страната 
и е начална страница на стотици хиляди 
персонални компютри.
 

Продуктът
Утвърдил се като ултимативния български 
уебпортал, Dir.bg може да удовлетвори всяко 
изискване на своите потребители, рекламода-
тели и бизнес партньори. Порталът предлага 
информация по теми, вълнуващи широката 
аудитория, както и специализирана информация 
за по-таргетирана публика. Независимо от ес-
теството на поднасяната тема журналистите 
и редакторите в Dir.bg винаги се стремят 
качеството на информацията да е еталон за 
останалите интернет медии. Структурирани 
на блоков принцип, отделните теми са лесно 
достъпни, а тяхната подредба може да бъде 
избрана от всеки потребител, като по този 
начин практически може да „създаде“ свой 
собствен информационен портал.
Актуалните всекидневни новини, публикувани в 
dnes.dir.bg, остават най-посещаваната секция 
в сайта. Разглеждайки dnes.dir.bg самостояте-
лено, той заема едно от първите места сред 
информационните сайтове в България. Основна 
част от потребителите на Dir.bg се доверяват 
на журналистите на медията по общи социал-
ни, политически или икономически теми.
Светският сайт life.dir.bg предоставя 
лайфстайл новини, интригуващи широката 
аудитория, всекидневно. Информацията за 
живота на популярни личности, кино и музикал-
ни звезди, арт събития се радва на постоянен 
добър рейтинг.
Културният афиш, който всеки интернет пот-
ребител може да види на calendar.dir.bg, е най-
актуалният източник на информация в тази 
сфера в България. Информацията за спектакли, 
концерти, театрални постановки, филми, както 
и новини е добре структурирана, а наличието 
на опция за търсене допълнително облекчава 
потребителите.
Един от новите проекти на Dir.bg, озаглавен 
„Галерия“ – gallery.dir.bg, спечели бърза популяр-
ност не само сред любителите на фотография-
та, но и сред масовата публика. Постоянните 
конкурси, голямото пространство за качване на 
фото файлове (до 10 Gb) и високото качество 
на представените фотографии са само част 
от причините тази социална медия да се радва 
на добър рейтинг.
Сред подсайтовете, чиито обем дневни посе-
щения правят Dir.bg най-посещавания български 
интернет портал, са http://banks.dir.bg/, 

http://auto.dir.bg/, http://corner.dir.bg/, 
http://vkusotii.dir.bg/, http://catalog.dir.bg/, 

http://news.dir.bg/, http://it.dir.bg/, 
http://zodiac.dir.bg/, http://trip.dir.bg/. 
За всички сайтове в портала 
журналистите на dir.bg подгот-
вят и публикуват средно около 
150 уникални публикации всеки 
ден. Освен тези статии дневно 

Dir.bg генерира чрез RSS още 
10 000 новини.

www.dir.bg 

Знаете ли, че...

• В Dir.bg се генерират най-много 

коментари на потребители.

• Медията е единствена в България, 

която предоставя възможност на ре-

гистрираните потребители 

да си разменят лични 

съобщения.

DIR.BG

История

1997–1998 2000–2004 2005–2009 2011–2012 2012 2013 2013–2014 2015

Малката информационна агенция „Бизнес дата“ ООД се пре-
връща в Dir.bg. Започва съставянето на каталога на българ-
ските сайтове. Още преди появата на Google българските 
потребители започват да търсят в интернет чрез Dir.bg.

Порталът пуска първата серия от платени услуги 
през интернет. Появяват се емблематичните сек-
ции „Днес“ и „Лайф“, както и платформата за елек-
тронна търговия „Маркет“.

Порталът пуска първата серия от пла-
тени услуги през интернет. Появяват 
се емблематичните секции „Днес“ и 
„Лайф“, както и платформата за елек-
тронна търговия „Маркет“.

Разработва се новото пространство 
„Темите“, където всеки потребител 
може да намери всичко за интере-
суващ го важен информационен сег-
мент. Стартира онлайн радиото 
Radio.dir.bg.

Порталът пуска опция, чрез която пот-
ребителите могат да персонализират 
информацията от първа страница спо-
ред личните си предпочитания.

Страницата „Галерия“ обявява конкурси за потре-
бителите по различни теми. До момента в нея са 
минали 22 конкурса със 7200 качени снимки.

Стартира страницата „Културен афиш“, в която потреби-
телите могат и да публикуват информация за свои съби-
тия. Старт на апликация за мобилни устройства Dir.bg Flight 
Modе с опция за менажиране на push известия.

Разработване, създаване и промотиране на 
мобилната версия на портала Smart.dir.bg, 
както и на приложението Dir.bg Flight Modе.

Съвременно 

развитие
С навлизането на по-
голямото потребление 
на интернет от мобил-
ни устройства Dir.bg разработи и пусна за 
свободно ползване своята апликация Dir.bg Flight 
Mode. Освен лесен за навигация потребителски 
интерфейс апликацията дава уникална възмож-
ност потребителите да подбират темите, от 
които се интересуват, както и да получават 
известия с новини по предварително избрани 
от самите тях категории (политика, спорт, 
финанси, IT и др.). Предимство за мобилното 
приложение на Dir.bg е възможността то да 
бъде ползвано в офлайн режим, т.е. без интер-
нет връзка. Всички потребители на мобилни 
устройства могат да използват smart.dir.bg – 
мобилната версия на портала, която освен 
че дава по-бърз и по-лесен достъп до 
желаната информация, предоста-
вя и уникалната възможност за 
аудиопрослушване на най-горе-
щите новини от страната и 
от света.
Политиката на Dir.bg за по-
голяма интерактивност се 
материализира с някои от 
осъществените през последната 
година проекти. Въвеждане на блок 
„Темите“ в dnes.dir.bg дава възможност 
на потребителите да търсят и коментират 
актуалните теми и в същото време с един 
клик да имат достъп до цялата налична инфор-
мация по избраната от тях тема. Потреби-
телите на портала изразяват своето мнение, 
гласувайки по анкети, които сами могат да 
предлагат, а също така имат възможност за 
коментари в повечето сайтове на портала. 
Опцията за персонализиране на информацията 
от страна на потребителите също е удобство, 
което от всички информационни сайтове в 
България се предлага само от dnes.dir.bg. Всеки 

потребител може сам да избере кои теми 
да се появяват на първата страница на 
сайта и за кои да не получава информация.

Промоция
От самото си създаване до днес Dir.bg се 

стреми да заеме пазарна ниша 
не като продукт, а като 
категория. В това отно-
шение пионерството – да 
бъдеш първи на пазара, първи 
да откриваш възможности и 
първи да създаваш решения в 
цял пазарен сегмент, е основ-
на маркетингова стратегия на 
марката.
Две прости, но ефективни мар-
кетингови решения предизвикаха 
ефекта на снежната топка. Първи-
ят рамков дизайн създаде у потре-
бителите усещането, че където и да 
отидат в интернет, в която и точка 
на света да се намират, Dir.bg остава 
тяхната „котва“, а първата в България 
програма за размяна на банери осигури 
присъствието му в почти всички появява-

щи се сайтове.
Dir.bg генерира най-много заглавия дневно и 
поддържа най-широката новинарска аудитория. 
Всички предстоящи промени и нововъведения 
се промотират на страниците на портала, 
така че потребителите могат директно 
да се информират и да дадат мнението 
си. Създаването на мобилното приложение 
и функциите му са промотирани и чрез ATL 
кампания, включваща микс от интернет и 
външна реклама.

Ценности на марката
Винаги първи в иновациите – това 

може да се каже за Dir.bg. Пор-
талът въвежда в българското 
онлайн пространство услуги и 
възможности, които никой пре-
ди това не е разработвал. Те 
стават част от духа на Dir.bg 
и спомагат за затвърждаването 

на положителната представа за 
него. Заради това през годините 

порталът печели лоялността на мили-
они потребители. Той е символ на потен-

циала на българската технологична мисъл и 
свободното медийно пространство. Сред 
ценностите на бранда вече 20 години 
са иновационният дух, полезността на 
информацията, богатството на теми и 
предлагани услуги.
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