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Пазар

Mobile Bulgaria започва своето съществуване 
през 2004 г., когато българският интернет 
е коренно различен от сега. По това време 
пазарът на мобилни телефони е набрал 
значителна скорост и устройствата вече 
не са нишови продукти за ограничен кръг 
потребители, а масови и предпочитани 
средства за комуникация. Многобройните 
хардуерни предложения на производителите, 
липсата на достатъчно информация за 
тях и желанието на потребителите 
да се информират за новостите 
създават благоприятна среда за 
появата на специализиран онлайн 
ресурс, който да отговори на 
търсенето. 

Mobile Bulgaria е мястото, на 
което може да се открие ак-
туална, достоверна и подроб-
на информация за новостите 
в технологичния сектор. През 
последните години сайтът 
стана по-модерен, по-функ-
ционален и по-информативен, 
за да бъде още по-полезен на 
своите многобройни чита-
тели. През 2018 г., когато 
празнува своя 15-и рожден 
ден, Mobile Bulgaria промени 
коренно използваната тех-
нологична платформа, за да 
осигури по-голяма гъвкавост 
в представяне на информа-
цията и повече възможности 
за своите бизнес партньори, 
а освен това разшири редак-
торския екип и секторите, 
които отразява.

В началото Mobile Bulgaria предлага изобилие 
от информация за мобилни телефони, 
персонални асистенти и преносими компютри, 
форум за обмяна на опит и търсене на 
съвет, секция с обяви за покупко-продажба 
на мобилни устройства, инструкции за 
употреба, информация за ценовите тарифи 
на мобилните оператори и други търсени от 
потребителите данни. 

С времето информацията в сайта се 
увеличава, а навлизането на смартфоните води 
до нова вълна от любознателни читатели.

През годините на пазара се появиха и други 
информационни ресурси на технологична 
тематика, много от тях прекратиха работа, 
но Mobile Bulgaria продължава да се развива и да 
предлага още по-добра добавена стойност на 
своите читатели и партньори. Съдържанието 
в сайта се разшири, за да обхване и други 
аспекти на съвременния технологичен свят, и 
освен телефони, таблети, компютри, носими 
продукти и друга потребителска електроника 
обхваща телевизори, гейминг и дори 
автомобили. Не са пропуснати и актуалните 
теми около големите технологични компании и 
как техните действия влияят на нашия живот.

Постижения на марката

През годините Mobile Bulgaria се утвърди 
като мястото, на което може да се открие 
актуална, достоверна и подробна информация 
за новостите в технологичния сектор. 
Марката е добре позната на почитателите на 
новините от света на технологиите, които от 
години поставят сайта в челните места сред 
най-популярни български технологични медии. С 
над 250 000 уникални потребители всеки месец 
Mobile Bulgaria продължава да привлича много 
читатели, които се радват на още по-богата 
функционалност след редизайна и подмяната на 
технологичната платформа.

Заедно със сайта продължава да расте и 
неговият форум, който събира на едно място 

mobilebulgaria.com 

Знаете ли, че...

• Mobile Bulgaria е първата 

платформа за търговия с телефони  

в България.

• Mobile Bulgaria е цитиран от най-

големите технологични сайтове –  

The Verge, Engadget, Phonearena.
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Знаете ли, че...

• Mobile Bulgaria присъства на ексклузивни 

концерти на Rita Ora и OK Go на мобилния 

конгрес в Барселона.

История

22.12.2003  
Стартира първият уебсайт за мобилни теле-
фони и комуникации в България – mobilebulgaria.
com.

2004  
В mobilebulgaria.com заработи първата плат-
форма в България за сравнение на цени на те-
лефони и онлайн магазин Mobile Shop.

2007  
• В сайта са регистрирани 50 000 потреби-
тели.

• Факт е първата мобилна версия на сайта.

• Mobile Bulgaria организира серия от партита 
за феновете на мобилни телефони на Cacao 
Beach.

2008  
• Регистрираните в сайта достигат 80 000.

• mobilebulgaria.com е цитиран в авторитет-
ния глобален блог за технологии Engadget.

2009  

Екипът на mobilebulgaria.com посещава за пър-
ви път мобилния конгрес в Барселона и от-
разява събитието с рубрика във вестник „24 
часа“. Оттогава присъства на всяко издание 
на форума.

2011  
Сайтът достига 150 000 регистрирани по-
требители.

2012  
Mobile Bulgaria получава версия, удобна за че-
тене през електронни книги.

2015  
200 000 регистрирани потребители.

2018  
Изцяло нова визия, технологична платформа и 
мобилна версия. 

2019  
• mobilebulgaria.com празнува своя 15-и рожден 
ден. За период от 15 седмици сайтът подарява 
15 мобилни телефона на своите читатели.

• mobilebulgaria.com е първата българска ме-
дия, която осъществява тест на жива 5G мре-
жа в Сеул, Южна Корея.

2020  
• Старт на иновативни формати за реклама 
чрез нативно съдържание в сайта.

• mobilebulgaria.com провежда мащабна кам-
пания срещу дезинформацията около 5G под 
наслов „Измислиците около 5G са опасни“. Кам-
панията е проведена с партньорството на Ко-
мисията за регулиране на съобщенията.

2021  
mobilebulgaria.com прави първите ексклузивни 
ревюта на серията iPhone 13, които старти-
рат дори преди българската премиера.

технологична платформа, която не само 
разшири възможностите за представяне 
на информацията, но и позволи да бъдат 
предложени много по-добри опции за 
рекламодателите. Промяната на външния вид 
е в тон с актуалните тенденции в уеб дизайна 
и гарантира по-удобен и по-лесен за употреба 
сайт, който изглежда много по-добре. 

Новата платформа позволява и по-бързо 
реагиране за добавяне на допълнителни 
функционалности. Заедно с подобренията в 
платформата редакторският екип на Mobile 
Bulgaria е разширен, за да може да бъдат 
обхванати още повече информационни теми 
и да осигури по-добра услуга за партньорите, 
които искат да представят своите продукти 
по нативен начин. През 2020 г. сайтът 
отчете 25% ръст на уникалните потребители 

спрямо 2019 г.

Промоция 

През своето съществуване 
Mobile Bulgaria постоянно 
се опитва да подобри 
разпознаваемостта на бранда 
и така да привлече още повече 

читатели. През годините са 
проведени множество игри с 

атрактивни предметни награди от 
партньори на сайта, в които можеха да 

се включат всички читатели. В рамките 
на няколко години е организирана и класацията 
„Телефон на годината“, в която посетителите 
могат да определят най-добрите мобилни 
устройства за предходната година и да 
спечелят интересни награди.

По случай 15-ия рожден ден на сайта през 
2019 г. е проведена кампанията „Mobile 
Bulgaria на 15 години“, която продължава 15 
седмици. През този период са публикувани 
разнообразни тематични материали – с фокус 
върху важните новини от всяка година от 
съществуването на сайта, блиц интервюта с 
интересни личности и long read материали на 
различна тематика, а освен това с томбола 
са разиграни 15 смартфона, осигурени от 
партньори на сайта.

Ценности на марката

Марката Mobile Bulgaria отразява стремежа за 
предоставяне на проверена и добре поднесена 

MoBilE BulGaria

не само търсещите съвети по различни 
технологични въпроси, но и обсъждащите 
интересните теми на деня и актуалните 
предложения на мобилните оператори. През 
годините екипът на Mobile Bulgaria посети 
различни места по света, за да отрази важни 
технологични събития и премиери на нови 
продукти, а публикуваните новини и материали 
се цитират и препубликуват от множество 
български и чуждестранни издания. По данни на 
Gemius през 2017 г. повечето от привлечените 
посетители са на възраст между 18 и 44 
години, образовани и с високи доходи.

Уникалната позиция на Mobile Bulgaria е 
оценена подобаващо от разнообразни бизнес 
партньори, които през годините се доверяват 
на сайта и провеждат много успешни 
кампании, достигнали до огромна таргетирана 
аудитория. Инструментите за 
реализирането на подобни проекти 
са значително подобрени след 
обновяването на сайта и 
вече гарантират още по-
високи резултати. Силно 
е присъствието на Mobile 
Bulgaria и в популярните 
социални мрежи, което помага 
за допълнителното ангажиране 
на аудиторията.

Продуктът

От своето основаване през 2003 г. досега 
Mobile Bulgaria се развива и търси нови начини, 
по които да ангажира читателите. В сайта 
има селекция от актуални новини от света 
на технологиите, каталог с подробните 
спецификации на стотици телефони, 
смартфони, таблети, лаптопи, носими 
устройства и т.н. Налични са също извънредно 
популярна секция с потребителски обяви за 
покупко-продажба на технологични продукти, 
секция с подробни ревюта на нови устройства 
от разнообразни сегменти, форум с много 
полезна информация, както и възможност за 
закупуване на нови устройства от сайтовете 
на партньори.

Съвременно развитие

След пълния редизайн в края на 2018 г. в 
навечерието на 15-ия рожден ден на Mobile 
Bulgaria е въведена нова и много по-гъвкава 

информация, която да улесни читателите в 
това да разбират и използват още по-добре 
технологиите, които обогатяват живота и 
осигуряват време за важните неща.

Много важна част от мисията на сайта е чрез 
обширното съдържание от новини и ревюта 
да помогне на потребителите да направят 
информиран избор при покупка на устройство, 
което да отговаря на техните нужди.

Сред ценностите на бранда вече 18 години 
са иновационният дух, разнообразието от 
теми в различни сегменти, стремежът към 
осигуряването на полезна и навременна 
информация, непрестанното добавяне на нови 
продукти и услуги и запазването на връзката с 
читателите.


