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Специализирани сайтове, електронни
бюлетини, електронно списание, печатно
списание, онлайн ресурси за специалисти!

Нашите продукти
• Електронно списание „Твоите технологии“

(наследник на PC Magazine Bulgaria, Business Software и IT Infrastructure)

• Печатни буказини „Твоите технологии“
• Седмичен електронен бюлетин itFORUM Weekly;
• Сайтове:
www.sagabg.net
www.itforumbg.net
www. tvoite.technology
180 000 души са чели нашите издания през последните 20 години

С новото си списание си поставяме за цел да ви
запознаваме с високите технологии по сбит, приятен и
същевременно задълбочен начин. Списанието ще излиза в
електронен вид 10 пъти в годината, а най-концептуалните
материали ще бъдат публикувани в буказини четири пъти
годишно.
Целта ни е всеки да намира на едно място информация за
неговите лични технологични нужди, за неговия бизнес и за
забавленията му. Понеже искаме списанието да служи на
всеки от вас, затова сме го нарекли:
„Твоите Технологии“

Списанието съдържа:
Твоите рубрики
•
•
•
•
•
•
•
•

Какво те очаква в бъдеще
Още „топли“ хай-тек неща на лавицата
За твоя личен живот докторът преглежда:
устройства
софтуер
услуги
За твоя бизнес
за малката ти фирма
за средната ти фирма
за твоя корпоративен бизнес
Любопитен ли си кое как работи?
Твоята нова игра
Литература и технологии
Реши тех задачата ни (може да получиш и награда)

Списанието съдържа:
Твоите теми
• Твоят хардуер: мобилни устройства и джаджи;
персонални и преносими компютри; работна станция;
сървъри
• Твоята връзка – мрежов софтуер и хардуер; интернет;
социални мрежи; облак
• Твоят софтуер – приложения за работа и забавление,
бизнес софтуер
• Твоята електроника – аудио- и видеоустройства,
телевизия, бяла техника, хай-тек дом
• Твоята наука и роботика
• Твоят хай-тек свят – автомобили, авиация, велосипеди,
кораби, подводници, космическа електроника и др.

Какво очакваме?
Очакваме (на база нашите предишни издания) читателите
на „Твоите технологии“ да надхвърлят 26 000 - това са хора,
които използват последните модели технологични продукти.
Те ще разчитат на „Твоите технологии“ като независим
източник на информация.

Целевата аудитория на „Твоите Технологии“ са:
- хората, купуващи най-много технологични продукти
- хората, които първи купуват най-новите продукти
- бизнесите, които купуват частични и цялостни решения

Списанието
ви предлага

Вашата полза

Таргетирана аудитория

Висока видимост
за национални кампании

Най-влиятелните
потребители

Достига до хората
с най-голямо влияние в бизнеса

Преглед на нови
продукти още преди да
са достигнали пазара

Възможност да разкажете за
своите иновативни предложения

РЕКЛАМА
Рекламодателите могат да разчитат на нашето
портфолио от продукти за широкообхватни
и таргетирани кампании, за да достигнат
бързо и ефикасно до своите клиенти – масови
потребители, малки и средни предприятия,
корпоративен бизнес, държавна администрация.
Те могат да се възползват от разнообразни
форми за реклама и маркетинг на сайта, както и
от допълващи се комбинации с печатни издания
и събития в зависимост от целевата аудитория.
Рекламните ни специалисти са на разположение
за изработване на най-добра стратегия.

КОНТАКТИ
Снежана Матеева
snejka@tvoite.technology
0888929795
Искра Гологанова
iskra@tvoite.technology
0886394796

