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EZDApress е специализирано издание на тема коне, което няма аналог на българския медиен пазар.
Излиза на пазара от февруари 2006 г., а през юни 2015 отбеляза и своя юбилеен 100 брой.

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И АБОНАМЕНТ: 
Свободна продажба чрез услугите на фирмите за разпространение на печата: 

„ РВР Ръбин“ във верига магазини МЕТРО, бензиностанции ЛУКОЙЛ, ЕКО и 50 търговски 
позиции в магазини за конна амуниция, конни бази, хотели и ветеринарни клиники 

чрез абонамент, Доби Прес и собствена мрежа.
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ПРЕДСТАВЯНЕ

ТЕМАТИЧНО ИЗДАНИЕТО ЗА ВСИЧКО ОТ КОЕТО СЕ НУЖДАЕ  БЪЛГАРСКОТО 
КОННО ОБЩЕСТВО И КОННО ДЕЛО

За своите 10 издателски години изданието се наложи като бляскава арена на всичко 
случващо се в света на конете. Списанието се утвърди, като търсено и предпочитано 

четиво от най-висок клас аудитория ‒ ценители на конния спорт
и свободната езда. От първият си брой до днес списанието е луксозно издание,

в което главният герой - конят е приятел, муза, мощ, вихър, отмора. 
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ПРЕДСТАВЯНЕ

ГЛЕДНАТА ТОЧКА ОТ ГЪРБА НА КОНЯ
Така редим новините от света и родината, репортажите от спорта в различните 

конни дисциплини, породите коне, наблюдаваме аукционите, следим модата за ездачи, 
изследваме ветеринарни теми. Разговаряме с известни със страстта си към конете 

популярни личности. Препускаме назад в история, в изкуството днес и утре. Смело 
галопираме в най-модерните тенденции в отглеждането и тренинга на коне. Отразяваме 

най-скъпите конни състезания в света подчинени на милиони долари и евро. Цялото това 
пъстроцветие от теми се списва с висок професионализъм и се оформя в безкомпромисен 

графичен стил с уникални фотографски кадри, така че да се видят ноздрите, жилите, 
мускулите, да се усети тропота от десетките коне в страниците на EZDApress. 
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* Новини и конни дисциплини * Породи Коне * Туристически и спортни конни бази
* Личности * Събития * Преходи и маршрути *

Синя кръв: голф, яхти, ски джоринг, 4х4 и ендуро шампионати и др.
* Конски сили: тестове на нови модели автомобили, 4х4 и пикапи  

 * Дързост и красота: (фотосесии) * Практики и съвети * Любопитно * Школо: (книги)
* Мода * Тропот * Вихър  * Хипотерапия * И защо коне
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РУБРИКИ:

Екипът на EZDApress е в постоянна енергия и вихър.
Само част от нашите активности:  

• Организатор на първия конен фестивал, който разкрива всички лица на коня на едно 
място — националния хиподрум в Банкя. Събитието е с продължителност 6 часа с над 100 
коне, над 120 участника и 10 000 души зрители. Атракционите обхващат представления 

с конната полиция, всички класически и хиподрумни дисциплини, тежковозни коне, 
джигитовка, модно ревю с и на коне, каскади и дресура.

• Инициатор и съучредител на първата Българската Асоциация за конен Туризъм – БАКТ 
www.bakt.bg. Асоциацията е член на международната федерация по конен туризъм FITE 

и осъществява активна дейност. 
• Издател справочника „Кой Кой е в света на конете и къде да яздим “ в три издания. 
Справочника в обем от 150 страници представя точни адреси с услуги и дейности на 
над 300 конни бази в България, специализирани учебни заведения, сарашки ателиета, 

дизайнери, магазини за конна амуниция, ветеринарни клиники, подковачи, доктори, музеи, 
автомобили модели пикап, селскостопанска техника за ранчо, оборудване за конюшни, 

хранителни добавки и медикаменти за коне, фуражи, породни асоциации и др.

Екипът на EZDApress работи с вярата, че всички наши книжни издания и организирани 
събития са в полза на любителите на конете в България и допринасят за добруването на 

тези прекрасни животни.
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РЕКЛАМНИ ТАРИФИ

ЧИТАТЕЛИТЕ НА СПИСАНИЕТО  са най-страстните любители, професионалисти и аматьори 
в конния спорт, в Westerm и Horsmanship, ‒ ездата. Списанието се чете от скулптори, художници, 
фотографи, поети, хора, които никога не са се качвали на кон. Читателите ни са хора обичащи 
свободния начин на живот споделен с природата, с отношение и мнение за екологията, с хомунното 
отношение към животните. Читателите са ни активни и динамични хора, които ценят качеството и 
търсят непрестанно предизвикателства и адреналин.
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Жени 60 %  Мъже 40 %

* Конната езда е подходяща за всяка възраст и се практикува от 4 до 74 годишни ездачи. Образовани и добре информирани хора с висок стандарт на живот.

Години: 10 ‒ 18 15% Години: 30 ‒ 50 45%

Години: 18 - 30 25% Години: 50+ 20%

* Същото съотношение се наблюдава и измежду активно занимаващите се с конна езда.

Цяла дясна страница

Брандиране на страница

Фолио

2-ра корица

1/3 страница

4-та корица

1/2 страница

3-та корица

1/4 страница

250 лв

1600 лв

1500 лв

600 лв

750 лв

1300 лв

400 лв

950 лв

1800 лв

ОТСТЪПКИ

за 2 публикации………5%
за 4 публикации………10%
за 6 публикации……….20%
за 8 и повече публикации …30%

* Всички цени са без ДДС
За контакти: отдел реклама
тел:. 0888 38 13 13
e-mail: office@ezda365.com

www.ezdapress.com

Разтвор от две страници - фолио
420/280 мм - обрязан формат

426/286 мм - необрязан формат
210/280 мм - обрязан формат

213/286 мм - необрязан формат

Една страница 1/2 страница
210/140 мм - обрязан формат

213/143 мм - необрязан формат
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РЕКЛАМНИ ТАРИФИ

ПРОМОЦИОНАЛИ ЦЕНИ

ЗА РЕКЛАМНИ ПОЗИЦИИ НА САЙТ

WWW.EZDAPRESS.COM

w w w . e z d a p r e s s . c o m
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ТИП БАНЕР

Branding background

Leaderboard 728x90 px

Rectangle 300x250 px

СТРАНИЦА ПЕРИОД ЦЕНА

* Всички цени са без ДДС
За контакти: отдел реклама; тел:. 0888 38 13 13

e-mail: office@ezda365.com
www.ezdapress.com

Всички страници 1 месец 300 лв.

200 лв.

200 лв.

1 месец

1 месец

Всички страници

Всички страници


