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Продуктът

Богатството на качествено съдържание и 
услуги превърнаха Dir.bg във водещия онлайн 
портал в страната. Семейството от сайтове 
на компанията отразява новините от всички 
сфери на обществената дейност – вътрешни 
и международни, бизнес и икономика, наука 
и технологии, спорт, култура и изкуство, 
лайфстайл и др. 

Един от водещите стандарти в 
редакционната политика на Dir.bg е 
стремежът да публикува бързо и коректно 
водещите новини от страната и света, 
предлагайки всички гледни точки. 

Съвременно развитие

Dir.bg не спира да се развива и обновява. Всяка 
година платформата стартира нови проекти 
и инициативи, като така не просто следва 
тенденциите, а ги задава. Сред тях през 
последните години са създаването на нови 
сайтове, поредица от аудио- и видеоподкасти, 
организирането на обществено значими 
събития, стратегически партньорства 
с утвърдени онлайн проекти, както и 
навлизането в телевизионния сегмент. 

 Какво могат парите

Специализираният бизнес видеоподкаст 
„Какво могат парите“ дава трибуна на 
доказани експерти, водещи специалисти и 
представители на институции. Място в 
„Какво могат парите“ намират всички гледни 
точки и позиции, а крайният резултат е един 
силен информационен продукт.

 Директно в новините

Политическият видеоподкаст „Директно 
в новините“ е седмичен видеокаст, който 
кани водещи политолози, бивши и настоящи 
политици, социолози и експерти, за да 
представи на зрителите си възможно 
най-точната картина на случващото се в 
страната. 

 Матине

„Матине“ онлайн видеошоу на Dir.bg, в което 
темите са винаги интересни, гостите – 
свестни, а разговорите честни. „Матине“ е out 
of the box мястото на водещите Рени и Вяра, 
където единственото задължително условие 
е свежият поглед към живота, а темите табу 
са само тези, които са си скучни по принцип.

 Сефте

Видео поредицата #Сефте на Dir.bg насочва 
вниманието на известните личности към 
онези специални моменти, изпълнени с нови и 

Пазар

Сферата на онлайн услугите и медийните 
сайтове е една от най-висококонкурентните. 
Това се дължи на широкото навлизане на 
интернет в страната, високата му скорост и 
качество на връзката. Пазарът е динамичен, 
а броят на новинарските сайтове и медийни 
платформи расте всяка година.

На този фон Dir.bg запазва лидерската си 
позиция благодарение на качественото, 
богато и достоверно съдържание. 
Платформата предлага чиста и независима 
медийна среда, с която привлича както най-
голямата лоялна аудитория в България, така 
и водещите рекламодатели, опериращи в 
страната. 

Постижения на марката

Dir.bg е иноватор в пълния смисъл на думата. 
Сайтът е първият онлайн портал в България, 
родоначалник на множество форуми и място за 
търсене на информация, далеч преди появата 
на Google и Facebook. 

По данни на Gemius Dir.bg е на първо място 
сред българските портали с над 1,5 милиона 
уникални потребители на месец. Броят на 
генерираните импресии всеки месец надхвърля 
40 милиона, а интернет обхватът на портала 
достига до 35%.

Dir.bg извоюва широко публично признание на 
Premium медия и любимо място за реклама на 
водещи български и чуждестранни компании. 
Медията развива собствен event management и 
успя да наложи поредица от успешни събития 
в различни сектори, чиято обществена 
значимост допълнително предизвиква 
интереса на аудиторията и бизнеса. 

Добрите резултати и високият пазарен успех 
на Dir.bg налагат платформата като една 
от най-големите независими политически и 
финансово интернет медии в България. 

Dir.bg е първият български 
интернет портал. Създаден 
през 1998 г., той запазва 
водещата си позиция и днес. 
Всеки месец над 2 000 000 
реални потребители от  
България и чужбина посеща-
ват страниците на Dir.bg. 
Към днешна дата порталът 
продължава да привлича нова 
аудитория, обогатявайки 
портфолиото си с множество 
нови проекти. 

www.dir.bg 
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Знаете ли, че...

• Dir.bg въвежда първата 

българска електронна поща.

• Порталът започва първи да предлага 

услуги с плащане през интернет.

• В Dir.bg се генерират най-много комен-

тари на потребители. Оттук стартират 

редица познати на феновете си форуми.

• Dir.bg разработва първата 

автоматизирана 

мрежа за онлайн 

реклама – Direct 

Реклама.

непознати до онзи момент усещания.  
В рамките на няколко минути те не просто 
си ги припомнят, но и ги споделят с всички, 
позволявайки на почитателите да надникнат  
в миналото им, изградило ги като хората днес.

 Trendy

TRENDY e седмичен инфотеймънт подкаст за 
различни нововъведения, значими тенденции, 
интересни личности, любопитни и смислени 
съвременни феномени, продукти и каузи. 
Двамата водещи – Милена Николова-Миленита 
и Даниел Ненчев, често спорят „за“ и „против“, 
разговорят с важни събеседници и дават 
начало на дискусии в приятелски дух.

 She’s The One

В конференцията She's The ONE, която се 
провежда в най-нежния месец на годината – 
март, екипът на Dir.bg събира на една сцена 
няколко силни жени. Общото между тях е, че 
изразът „Няма невъзможни неща“ ги описва 
най-добре. Те са съвременни момичета, които 
сами градят своите приказни кралства, дори 
с цената на нощите, преливащи се в дни. 
Дамите в проекта She's The ONE светят 
силно дори когато прожекторите не са 
насочени към тях.

 He’s the Man

He's The Man е специално събитие, чиято цел е 
да отдаде нужното внимание на онези успешни 
български мъже, които могат да бъдат 
заразяващ пример. На хората, които наистина 
имат какво да кажат. На личностите, с които 
се гордеем и чийто глас заслужава да бъде 
чуван повече. На тези, за които всички си 
казват: „Искам да бъда като него!“.

 Идеалният кандидат

Проектът „Идеалният кандидат“ е 
своеобразен дигитален мост, който свързва 
топ университетите в България, реномирани 
бизнес компании и амбициозни млади хора, 
търсещи начин да се реализират в България. 
Инициативата събира на едно място 
атрактивни стажантски програми и улеснява 
студентите в кариерното им развитие.

 Най-красивата абитуриентка

От 15 години Dir.bg организира конкурса  
„Най-красивата абитуриентка“. През 2021 г. 
 в него взеха участие над 1200 момичета 
от цялата страна, което превръща 
инициативата в най-големия и 
популярен конкурс за красота в 
България.

 Изгубената България

„Изгубената България“ 
е единственият по рода 
си общодостъпен снимков 
онлайн архив в страната 
на историческа тематика. 
Богатата галерия съдържа хиляди 
уникални фотографии, запечатали едни от 
най-важните мигове, събития и личности от 
средата на XIX век до по-новата история на 
България. 

 Trip

Обновеният туристически сайт на портала 
се превърна в едно от най-атрактивните 
места за любителите на пътешествия. На 
страниците на Trip могат да се прочетат 
множество материали за любопитни и 
малко известни дестинации. Сайтът дава 
възможност на читателите да се потопят 
както в пропитата с история атмосфера на 
големите европейски и световни градове, 
така и да се докоснат до най-отдалечените и 
екзотични кътчета на планетата. 

 Web Report

За четвърта поредна година Dir.bg организира 
националния конкурс за чиста журналистика Web 
Report, който дава поле на авторски материали 
с достоверна и обективна информация по 
обществено значими теми. Инициативата 
търси онези журналисти и автори, които пишат 
с перо и сърце, но и проверяват обстойно 
всеки факт в своите материали. Журито се 
състои от доказани професионалисти от най-
авторитетните български медии, а оценените 
от тях автори получават наградите си на 
специална церемония. 

 3E-news.net

През 2021 г. към медийното семейство на 
компанията се присъедини и специализираният 
сайт за енергетика, екология и икономика 
3e-news.net. Медията се е утвърдила като 
авторитетна платформа, предлагаща 
професионално поднесени анализи, коментари и 
новини по актуални икономически и екологични 
теми.

 Wness TV & Soul & Pepper

С придобиването на Wness TV – първата 
wellness телевизия, развиваща идеята 
за по-качествен начин на живот, Dir.bg 
навлезе успешно и в телевизионния сегмент. 
Компанията стартира и канала Soul & Pepper, 
където зрителите могат да видят множество 
кулинарни рецепти от цял свят, представени 
от талантливи млади готвачи и звезди. 

Промоция

Dir.bg е пионерът на българското интернет 
пространство. Първата онлайн медийна 
платформа впоследствие проправя пътя на 
множество други сайтове и услуги. Повече 
от 20 години след създаването си Dir.bg 
продължава да е лидер на пазара, развивайки 

и надграждайки постигнатото през 
годините.

Високите стандарти в сайта са 
го превърнали в предпочитано 
за реклама място от най-
успешните компании на 
българския и световния пазар. 

Ценности на марката

мисията на Dir.bg е да показва 
възможно най-достоверната и обективна 

информация по всяка тема, вълнуваща 
българския читател. Фактът, че Dir.bg е 
първият медиен онлайн портал в България, 
превръща иновацията в нормално състояние 
на духа за сайта. 

История

1997 – 1998  
Малката информационна агенция „Бизнес 
дата“ ООД се превръща в Dir.bg. Започва 
съставянето на каталога на българските 
сайтове. Още преди да се появи Google, бъл-
гарските потребители започват да търсят в 
интернет чрез Dir.bg.

2000 – 2004  
Порталът пуска първата серия от платени 
услуги през интернет. Появяват се ембле-
матичните секции „Днес“ и „Лайф“, както и 
платформата за електронна търговия „Мар-
кет“.

2005 – 2009  
Dir.bg пуска първата блог система в България 
– „Глог“, както и новата търсачка Diri.bg. 

2011 – 2012  
Разработва се новото пространство „Теми-
те“, където всеки потребител може да наме-
ри всичко за интересуващ го важен информа-
ционен сегмент. Стартира онлайн радиото 
Radio.dir.bg.

2013 – 2014  
Разработване, създаване и промотиране на 
мобилната версия на портала, както и на при-
ложението Dir.bg Flight Modе.

2016  

Стартира сайтът за култура и изкуство 
Impressio.dir.bg. Само няколко месеца след 
своето начало той се налага като едно от 
най-популярните издания в своята ниша и тра-
фикът към него расте ежемесечно. Impressio 
e определян като един от най-позитивните и 
вдъхновяващи медийни брандове у нас. 

2018  

През април 2018 година Dir.bg реализира уни-
кален по своята същност и мащаби за бъл-
гарското уеб пространство редизайн, ре-
брандинг и ъпгрейд. Наред с новата графична 
концепция на портала е извършено цялостно 
обновяване на използваните хардуерни и соф-
туерни технологии. Стартира конкурсът 
за чиста и качествена журналистика Web 
Report.

2019  

Стартират социално значимите инициативи 
She’s the One и He’s the Man, търсещи пози-
тивния пример и представящи нагледно как 
всеки може да извърви пътя към успеха, за да 
се превърне в съвременен Role model.

2020  

Пандемията и фалшивите новини предизвик-
ват Dir.bg да създаде платформата covid.dir.
bg, на която читателите могат да следят 
най-актуалната информация и карти относ-
но пандемията от коронавирус. Стартират 
онлайн предаванията на Dir.bg – „Матине“ и 
„Сефте“.

2021  

През 2021 г. Dir.bg започва да предлага богато 
и разнообразно съдържание от видео- и аудио-
подкасти. Компанията придобива Wness TV и 
специализирания сайт за енергетика, еколо-
гия и икономика 3e-news.net. Стартира нови-
ят кулинарен канал – Soul & Pepper. Обновява 
своя туристически портал Trip (trip.dir.bg).

Стартираните нови проекти и инициативи се 
превръщат в национални само броени години 
след началото си.

Богатството на качествена информация и 
удобни услуги печелят лоялна потребителска 
база на сайта. Милиони читатели влизат в 
Dir.bg, защото платформата се е превърнала 
в любимото им място в българския уеб.

DIR.bG


