Резон Медиа е най-голямата група
от специализирани медии в България.
Стратегията на компанията е да инвестира
в специализирани интернет сайтове и печатни издания.
Резон Медиа е:
✓

собственик на най-голямата рекламна мрежа от специализирани сайтове imot.bg, mobile.bg, fakti.bg, bazar.bg, zaplata.bg и др.;

✓

на второ място в България по брой уникални посетители.

Резон Медиа е създадена през 1993 г.

Месечна класация на най-големите онлайн компании в България
№ Компания
		

Началото
на Резон Медиа е
поставено през
лятото на 1993 г.
в гр. София.

Брой
посетители

Брой
импресии

Общо време на
Дял на
престой (часа) аудиторията

1

NET INFO

3 325 515

378 697 177

6 296 830

73.10 %

2

REZON MG

2 482 611

418 071 199

3 487 242

54.57 %

3

INVESTOR

2 195 393

40 311 863

661 659

48.26 %

4

SPORTAL MEDIA GROUP

2 173 153

70 555 705

1 312 034

47.77 %

5

CME

1 945 533

15 865 955

234 639

42.76 %

6

OLX BULGARIA

1 770 925

265 907 653

2 763 831

38.93 %

7

NEWSPAPER GROUP BG

1 660 255

26 631 886

636 801

36.49 %

8

WEBGROUND GROUP

1 533 577

17 551 536

359 913

33.71 %

9

WEB MEDIA GROUP

1 388 375

25 086 579

556 993

30.52 %

10

NEG

1 222 722

23 461 179

606 968

26.88 %

11

BLITZ

1 183 020

64 758 311

1 426 697

26.00 %

12

INSERT.BG

1 177 781

7 586 319

162 143

25.89 %

13

ECONOMEDIA

1 117 648

13 076 730

275 747

24.57 %

14

DIR

1 088 375

35 002 919

653 713

23.92 %

15

OFFMEDIA

963 544

11 025 365

247 393

21.18 %

По данни на Gemius към юли 2019 г.

С цел по-голяма ефективност и прозрачност Резон Медиа ползва услугите на
международната независима рейтингова агенция GEMIUS за измерване на интернет
аудиторията на сайтовете си.
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Fakti.bg издава извънредно печатно издание
няколко пъти годишно.

Да извадим фактите наяве!

Посещения на fakti.bg*
1 393 605 уникални посетители към юли 2019 г.
28 925 271 импресии към юли 2019 г.

Аудитория на fakti.bg

✓

Безпристрастен и точен информационен сайт;

✓

Изважда фактите наяве, но оставя коментарите на публиката;

✓

Екип от 22-ма доказани професионалисти;

✓

24-часово непрекъснато информационно покритие 7 дни в седмицата.

Когато фактите говорят...

По пол:

мъже
жени

По възраст:

15 - 24 год.
25 - 34 год.
35 - 44 год.
45 - 54 год.
55+ год.

* По данни на Gemius
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Посещения на mobile.bg*
925 148 уникални посетители към юли 2019 г.
202 275 858 импресии към юли 2019 г.

Абсолютен лидер в интернет
на пазара за автомобили в България!

Пазарен дял на mobile.bg
mobile.bg
car24.bg
carmarket.bg

Аудитория на mobile.bg

По пол:

мъже

По възраст:

жени

✓

Най-голямата база с онлайн обяви за продажба на автомобили;

✓

Онлайн медия, отразяваща технологичните новости, интересните дизайнерски
решения и всичко любопитно от автомобилната индустрия;

✓

Най-голямата мъжка аудитория.

По доход:

* По данни на Gemius

до 599 лв.
600 - 799 лв.
800 - 999 лв.
1000 - 1199 лв.
над 1200 лв.

По образование:

15 - 24 год.
25 - 34 год.
35 - 44 год.
45 - 54 год.
55+ год.

основно
средно
висше
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Посещения на imot.bg*
398 203 уникални посетители към юли 2019 г.

Абсолютен лидер в интернет
на пазара за имоти в България!

41 341 775 импресии към юли 2019 г.

Пазарен дял на imot.bg
imot.bg
imoti.net
imoti.info
home.bg
jilishta.com
всички останали

Аудитория на imot.bg

По пол:

По възраст:

мъже
жени

✓

Най-посещаваният сайт за имоти в българското интернет пространство;

✓

Най-голямата база с онлайн обяви за продажба на имоти;

✓

Надежден източник на  информация за имотния пазар у нас и по света - новини, анализи,
коментари. Предлага интересни статистики и прогнози от сферата на бизнеса с
недвижими имоти, инвестициите, строителството.

По доход:

до 599 лв.
600 - 799 лв.
800 - 999 лв.

По образование:

15 - 24 год.
25 - 34 год.
35 - 44 год.
45 - 54 год.
55+ год.

основно
средно
висше

1000 - 1199 лв.

* По данни на Gemius

над 1200 лв.
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Сайт за безплатни малки обяви свързва купувачи и продавачи!

Посещения на Bazar.bg*
1 097 996 уникални посетители към юли 2019 г.
50 293 068 импресии към юли 2019 г.

Аудитория на Bazar.bg

По пол:

По възраст:

мъже
жени

По доход:

до 599 лв.
600 - 799 лв.
800 - 999 лв.

По образование:

15 - 24 год.
25 - 34 год.
35 - 44 год.
45 - 54 год.
55+ год.

основно
средно
висше

1000 - 1199 лв.
над 1200 лв.

✓

Дава възможност на потребителите да продават и купуват всякa стока и
услуга без посредници, 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата;

✓

Bazar.BG предоставя уникална възможност за таргетирана реклама и печелене
на лоялни клиенти за Вашия бизнес.

* По данни на Gemius
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Най-посещаваният кариерен сайт
в България*.

Посещения на Zaplata.bg*
267 408 уникални посетители към юли 2019 г.
4 004 849 импресии към юли 2019 г.

Аудитория на Zaplata.bg

По пол:

мъже

По възраст:

жени

15 - 24 год.
25 - 34 год.
35 - 44 год.
45 - 54 год.
55+ год.

Уникални посетители за юли 2019 г.

По доход:

По данни на GEMIUS
към юли 2019 г.:
✓
✓
✓

Zaplata.bg - 267 408 уникални посетители;
Karieri.bg - 98 606 уникални посетители;
Rabota.bg -38 126 уникални посетители.

до 599 лв.
600 - 799 лв.
800 - 999 лв.
1000 - 1199 лв.
над 1200 лв.

По образование:

основно
средно
висше

* По данни на Gemius
(Кариерният сайт Jobs.bg отказва замерване на аудиторията му чрез независима пиипълметрична агенция.)
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Центърът за преводи
и легализация на документи
с над 20-годишна история

„ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВОДИ РЕЗОН“ ЕООД e една от първите лицензирани агенции
за преводи в България.
От 1991 година насам „ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВОДИ РЕЗОН“ ЕООД извършва
висококачествени специализирани преводи на 47 езика и легализация на
документи във всички институции в България.
Центърът работи активно с над 300 утвърдени в бранша преводачи с голям
опит и широки познания, специализирани в различни области. Всички преводачи
са подписали клетвена декларация за верността на извършения от тях превод
и декларация за конфиденциалност, гарантираща неразпространение на
информацията от превеждания текст.
„ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВОДИ РЕЗОН“ предоставя и адекватни експертни консултации
за оформлението, превода и легализацията на всеки официален документ, за да
бъде той признат във всяка държава.
Качество, компетентност и дискретност са трите ключови стандарта, с
които центърът не прави компромиси през годините от създаването му.

Модерната печатница
с дългогодишни традиции!

Печатница Спектър е наследник на създадената през 1963 г. ДП Фотоиздат“.
През 1998 г. се създава новото дружество, което с годините се превръща в
съвременна, модерна печатница, отговаряща на всички изисквания за високо
качество и ниво на обслужване.
През 2007 година печатница Спектър завърши строителството на новата си
сграда в Дружба 2.
На площ над 6000 кв.м са разположени най-ново поколение листови машини
Heidelberg, книговезки цех, разполагащ с машини за довършителни процеси на
фирмите Heidelberg, Polar, Muller Martini.
Предпечатният цех е оборудван със CTP Heidelberg, workflow софтуер от
серията Prinect на Heidelberg за приемане на поръчки, монтаж, RIP и proofing.
Печатницата разполага и с ролна машина Man Uniman 4/2S за отпечатване на
вестникарска продукция.
http://Spektar.bg/

http://prevodi.rezon.bg/
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София
ул. „Карнеги“ 11а
тел. 02/9699 112
www.rezonmedia.eu

Варна
бул. „М. Луиза“ 48, ет. 2
тел. 052/621 066

Русе
ул. „Александровска“ 79
тел. 082/82 13 63

Пловдив
ул. „Крали Марко“ 25, ет. 1
тел. 032/620 573

