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    Своеобразен гид за инвеститорите, луксозното издание разглежда важни аспекти:

 Макроикономическа и нормативна рамка;

 Административно съдействие за инвеститорите;

 Регионални профили на регионите в страната по икономически сектори;

 Развитие на пазара на труда по професионални направления;

 Икономически анализи и прогнози в краткосрочен план.

Специално издание 
за възможностите и 
потенциала за инвестиции 
в българските общини.  
Подготвено със 
съдействието на 
БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ЗА 
ИНВЕСТИЦИИ.

Настъпилата преди година 
пандемия от COVID-19 донесе 
промени в икономическата 
активност и трансформира 
интензивността и посоката на 
международните капитали. Но 
България остава привлекателна 
инвестиционна дестинация – 
неизменни са предимствата на 
страната ни като географско 
положение, макроикономическа 
стабилност, достъпен пазар 
на труда с подготвени кадри в 
множество водещи индустрии и 
благоприятна данъчна политика.
Изданието „Инвестиции и 
Региони“ 2021 дава отговор на 
въпросите ЗАЩО и КЪДЕ да 
инвестирам в България на всеки 
инвеститор, търсещ потенциала 
на страната ни.



„Бранд Медия България“ ЕООД е издател на сайта KMETA.bg и вестник КМЕТА.BG. Това са 
единствените медии (онлайн и печатни), които представят в детайли работата на всички 
265 общини в България. 

Вестник КМЕТА.BG е месечно пълноцветно издание, което се разпространява безплатно 
във всички общински администрации и е достъпно както за служителите на местната 
управа, така и за хората, които я посещават. 

Порталът КМЕТА.bg е удобна платформа за жителите на различните общини да се 
информират подробно за всички важни събития и проекти, както и да осъществят обратна 
връзка с местната власт. 

Facebook страницата на платформата КМЕТА.bg има 107 000 последователи. Порталът на 
българските общини поддържа и 30 регионални Facebook страници „Моят град е…“, които 
имат над 300 000 последователи. 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА КОМПАНИЯТА

 История на инвестицията

 Създадени допълнителни проекти, които са подобрили условията за живот и работа в 
региона

 Възможности за кариерно развитие;

 Бъдещи планове

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОЗИЦИОНИРАНЕ В 
„ИНВЕСТИЦИИ И РЕГИОНИ“ 2021

ЗА БРАНД МЕДИЯ БЪЛГАРИЯ ЕООД

 Луксозно издание с твърди корици

 А5 формат 

 Обем – 80 страници

 Двуезично – български и английски език

 Съдържание на принт изданието – анализи, презентации на регионите и възможности за 
инвестиции, най-големите инвеститори в региона и тяхната история

 Цялото съдържание на изданието, включително и представянето на общините, ще бъде 
достъпно онлайн чрез QR код само след покупката на хартиеното издание 

 Всяка страница може да съдържа до 3000 символа текст, общо на български и превод на 
английски език

 Размерите за имиджова реклама са: 153/215 мм необрязан формат и 148/210 мм обрязан 
формат

ПАРАМЕТРИ НА ИЗДАНИЕТО

 Срок за потвърждение на участието –  09 април 2021 г.

 Срок за изпращане на материалите  – 12 май 2021 г.

 Такса участие - 950 лв./2 страници; 550 лв./1 страница  (цените са без ДДС)

ЦЕНИ И СРОКОВЕ


