
КОИ  СМЕ  НИЕ ?  

http://kapana.bg/
http://podtepeto.com/
https://www.facebook.com/Cat.and.Mouse.Craft.Beer.Bar/
http://lostinplovdiv.com/
http://mousehouse.bg/


Една от най – старите регионални медии с влияние в 
национален мащаб 
Носител на две награди „Пловдив” за журналистика, 
на приза на „Смели репортери” и София прес за 
разследване  на регионални теми с национален 
отзвук, на награда на Българската академия на 
науките и СБЖ за опазване и популяризиране на 
археологическото и културно наследство на България 
и много други 
Освен в уникалното съдържание – разследванията и 
авторските материали, акцентираме силно на 
социалните каузи и инициативите, целящи да укрепят 
нашето гражданско общество и изконните 
демократични ценности. 
Лоялна аудитория – над 25 000 верни читатели 
редовно следят съдържанието на сайта 
40 000 души ни следват в социалната мрежа Facebook 
Над 50 % от трафика към медията ни е директен и 
органичен 

ПОД ТЕПЕТО

PODTEPETO.COM

http://podtepeto.com/


PODTEPETO.COM

АУДИТОРИЯ

Социални мрежи 

45%

Органичен 

28%

Директен 

23%

Друг 
4%

25 - 34  
34%

35 - 44  
28%

45 - 54  
16%

55 - 64  
10%

18 - 24  
12%

ТРАФИК ВЪЗРАСТ  
ПОТРЕБИТЕЛИ

http://podtepeto.com/


KAPANA.BG

Пловдивската медия за култура 
Флагманът на идеята за възраждането на Капана 
Презентационен портал за най – бързо развиващия се 
квартал на творческите индустрии 
Общност от хора, които работят активно за Пловдив в 
сферите култура, туризъм, иновации 
Платформа за изява, чиято цел е да събира бизнеса, 
изкуството и иноваторите 
Лоялна аудитория – над 2500 човека редовно следят 
съдържанието на сайта 
42 000 последователи в социалните мрежи 
Над 35 % от трафика е директен и органичен 

КАПАНА.БГ

http://kapana.bg/


KAPANA.BG

АУДИТОРИЯ

Социални мрежи 

60%

Органичен 

29%

Директен 

6%

Друг 
5%

25 - 34 

36%

35 - 44 

16%

45 - 54 

13%

65 + 

6%

18 - 24 

29%

ТРАФИК ВЪЗРАСТ  
ПОТРЕБИТЕЛИ

http://kapana.bg/


Единственият дигитален пътеводител в града под тепетата 
Версия на български и английски 
Висок коефициент на конверсия 
Личен подход при оформяне на текста и уникално авторско съдържание 
Висока индексация по ключови думи в Google и различни интернет търсачки 
Общност, която се ползва с голямо доверие и влияние сред аудиторията 
20 000 последователи в социалната мрежа Facebook  
Над 30 000 читатели на месец 
Над 30% от читателите са от чужди IP адреси – чужди туристи, които са 
проявили интерес към Пловдив, а ние ги съветваме какво да правят тук 

LostinPlovdiv.com

LOSTINPLOVDIV.COM

https://lostinplovdiv.com/


LOSTINPLOVDIV.COM

АУДИТОРИЯ

Социални мрежи 

65%

Органичен 

13%

Директен 

16%

Друг 
6%

Пловдив 

35%

София 

30%

Чужбина 

30%

Други градове 

5%

ТРАФИК МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

http://lostinplovdiv.com/


WWW.FACEBOOK.COM/CAT.AND.MOUSE.CRAFT.BEER.BAR/

Първият крафт бирен бар в Пловдив 
Най – популярното заведение в града  
Институция в Капана, която се развива и разширява 
успоредно с процъфтяването на квартала на творческите 
индустрии 
Вече не е само бар, а място за среща, култура и мини 
общество, където се събират иновативните идеи на 
активните хора в града под тепетата 

КОТКА И МИШКА

https://www.facebook.com/Cat.and.Mouse.Craft.Beer.Bar/


MOUSEHOUSE.BG

Първата бутикова дизайнерска къща за гости в Капана 
Замислена не само като място за почивка, но и като 
естествено продължение на идеята за приятен и бавен 
бохемски живот 
Архитектурно бижу в сърцето на квартала, в което дизайнът 
на студиата е вдъхновен от културата, изкуствата и 
занаятите в района 
директна препратка към „Котка и мишка”, защото Mouse 
House е предназначена точно за онези хора, 
идентифициращи се с идеята, която култовият пловдивски 
бар и Капана въплъщава–страст към различното и 
неконвенционалното. 

MOUSE HOUSE

https://mousehouse.bg/


Реклама и информационно обслужване  
PR 
Дигитален маркетинг 
Организация и отразяване на събития 
Уникална среда за забавление и почивка в сърцето на Капана, 
но и чудесна платформа за промоции, презентации и офлайн 
рекламни активности 

КАКВО ЩЕ 
ПОЛУЧИТЕ ОТ НАС?



КОНТАКТИ:

semkov@kapana.bg 
redaktor@podtepeto.com 
reklama@podtepeto.com 


