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Представяне
b2b Magazine е първото двуезично луксозно бизнес списание на българския пазар с директна и напълно безплатна 
дистрибуция до своята аудитория. То е подарък за гостите на най-луксозните хотели и заведения, клубове и елитни 
места за спорт и отмора. Получатели са дипломатически мисии и представителства в България и подбрани мени-
джъри на големи компании и собственици на успешен бизнес, на които списанието се доставя лично. b2b Magazine 
съдържа интересни анализи, задълбочена информация от сферата на икономиката и бизнеса и любопитни четива за 
хора с широки възможности. 

b2b Magazine за iPhone, iPad и Android
b2b Magazine е първото българско списание и изобщо печатна медия у нас, която има версия за iPhone, iPad и Android, 
както и за новите таблети, които излизат на пазара. Читателите биха могли да изберат подходящия вариант за своето 
мобилно устройство от сайта на изданието: www.b2bmagazine.bg 

Контакти:
гр. София, ул. Парчевич 17, ет. 1; тел. +359 2 4390 333; E-mail: o�  ce@b2bmagazine.bg; www.b2bmagazine.bg

Presentation
b2b Magazine is � rst luxury business magazine on the Bulgarian market distributed to its readership, at no cost to the 
reader. There is an online version, and the printed version has a circulation of 6.000 gifts for the guests of thee most 
luxurious hotels and restaurants, clubs and top sports and recreation centers. It is also distributed to diplomatic missions 
and o�  ces in Bulgaria and selected managers of large companies as well as owners of successful businesses. b2b Magazine 
contains interesting analysis, detailed information on the economy and business, and intriguing bits addressed to people 
with broad in� uence. 

b2b Magazine for iPhone, iPad and Android
b2b Magazine is the very � rst Bulgarian magazine and print media in general that has version for iPhone, iPad and Android, 
and the new tablets that go on the market. Readers can choose the appropriate version for their mobile device at www.
b2bmagazine.bg

Contact:
So� a, 17 Parchevich str., � . 1; tel. +359 2 4390 333; E-mail: o�  ce@b2bmagazine.bg; www.b2bmagazine.bg



Вид/ Type: Бизнес списание                                                                                                                                        

Читателска аудитория: 150 000                                                                                                                                                                                                            

Тираж:  6 000                                                                                                                                                                                                                      

Издател: Агенция „Тринити-М“                                                                                                                                     

Цена: Безплатно                                                                                                                                                                                                

Пол: Мъже - 55%; жени - 45%                                                                                                                                             

Години:  21+ (96%); 18-34 (33%); 25-54 (64%); 35-54 (42%); 55+ (25%)                                       

Семейно положение: 60% женени                                                                                                                                                                                           

Образование:  80% висше образование                                                                                                                                     

Доходи:  Над средните за страната                                                                                                                                        

Type: Business Magazine                                                                                                                                        

Readership: 150 000                                                                                                                                                                                                           

Circulation:  6 000                                                                                                                                                                                                                       

Publisher: „Trinity-M“  Agency                                                                                                                                          

Price: Free                                                                                                                                                                                                                    

Sex: men - 55% women - 45%                                                                                                                                             

Age:  21+ (96%); 18-34 (33%); 25-54 (64%); 35-54 (42%); 55+ (25%)                                       

Marital status: 60% married                                                                                                                                                                                          

Education:  Higher education – 80%                                                                                                                                             

Income:  Higher than the average for the country                                                                                                         
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