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TREND
НОВА МОДА - БЕЗПЛАТНИ СПИСАНИЯ! 
НО ТОЗИ ПЪТ КАЧЕСТВЕНИ
СЛЕД НАШЕСТВИЕТО НА БЕЗПЛАТНИТЕ ВЕСТНИЦИ В ЛОНДОН ПАЗАРЪТ Е ПРИТИХНАЛ В ОЧАКВАНЕ 

- РАЗРАБОТВА СЕ ЛУКСОЗНО БЕЗПЛАТНО СПИСАНИЕ

Някак си е странно да се разхождаш из Лондон, където имаш 

чувството, че всичко, което може да се продаде, ще бъде 

продадено, а от всеки ъгъл да получаваш качествена безплат-

на преса. Отлично си спомням първия път, когато отидох там. 

Имах на разположение 20 дни и веднага след като свършвах 

със задачите за деня, стремглаво се спусках в търсене на по-

редната книжарница или магазинче за вестници и списания. 

Така и днес, всеки път когато кацна на „Хийтроу”, първо отде-

лям около 30 минути за бърз преглед на WH Smith. Обикновено 

си тръгвам с пълна торба, което - колкото и необичайно да 

звучи - ме прави изключително щастлив. После прекарвам в 

компанията на няколко списания една чудесна вечер в спо-

койно кафе. За предпочитане - на горния етаж в Yauatcha. 

Доскоро не се бе случвало на масата до мен да попадне 

безплатен вестник. Да не говорим за списание. От тази есен 

ситуацията ще се промени. Задава се първото безплатно 

качествено списание, Short List.

В Лондон, където са създадени някои от най-добрите съвре-

менни образци на печата (потърсете историята на Fleet Street 

и ще разберете подробности), напоследък се говори много 

за безплатни издания. През последната година пазарът на 

свободно разпространяваните вестници дори се пренасели. 

Предстои ни да сме свидетели на същото и при списанията.

Пръв в безплатния бум беше вестник Metro, който и до днес се 

раздава в метрото. Последваха го London Lite (август 2006) и 

Thelondonpaper (септември 2006). 

В двата нови вестника, които тази есен навършват година, има 

някои интересни прилики. На първо място, точно като основ-

ните им конкуренти - платения Evening Standart и безплатния 

Metro, те са в таблоиден формат. Второ, и в двата ще откриете 

много секции, захранвани от т.нар. граждански журнализъм. В 

London Lite има цяла страница, създадена от „улични репор-

тери”. Подобно е положението и в Thelondonpaper, където 

от време на време се появяват неплатени материали или 

фотографии на обикновени граждани, които навярно мечтаят 

да станат журналисти. Не на последно място сред приликите 

е и собствеността на тези вестници. Evening Standart, който 

се продава, не се притеснява от конкуренцията на свободно 

разпространяваните, тъй като собственикът му Associated 

Newspapers всъщност е издател на Metro и London Lite. 

Безплатната медийна революция, която вече година властва в 

Лондон, нямаше как да не доведе до нова стъпка и тъй като от 

четвърти вестник едва ли има смисъл, логичното продължение 

се казва безплатен журнал.

С име Short List и доволно известен главен редактор - Майк 

Сутър, списанието излиза за първи път на 20 септември тази 

година със завидния тираж от 360 хиляди броя. За разлика от 

вестниците, които се предлагат само в района на Лондон, 

списанието ще се разпространява и в други големи британ-

ски градове. Таргет групата е условно фокусирана към 18-35 

годишни мъже с добри доходи, които се интересуват от марки 

като BMW и Mercedes (две компании, които е твърде вероятно 

да рекламират още в първия брой на списанието).

Short List е само поредната брънка в есенното оживление, 

което цари в главните квартири на издателите на мъжки спи-

сания на Острова. Ако трябва да обобщим, през последните 

месеци се говори основно за новия вид на Esquire, за пред-

стоящите промени в Arena, добрия старт на Monocle. Esquire 

вече излиза в далеч по-красивия малък формат (аналогичен на 

американския оригинал), печата се на няколко вида хартия, 

има добра бизнес секция. Новият главен редактор (Джереми 

Лангмийд от Wallpaper) твърди, че бързо ще успее да изправи 

на крака списанието, което към момента едва-едва успява да 

продава 50 хиляди броя месечно.

Сериозни промени се предвиждат и в Arena, където новият 

главен редактор е само на 27 години, но има амбициите да 

върне славата и високия тираж на списанието от 90-те. Към 

момента единствено GQ е със стабилен пазарен ръст от 

около 1% годишно.

Всъщност новите тенденции в периодичните мъжки издания се 

появиха през 2004 г., когато две нови списания отвориха нова 

ниша - седмична периодика, повърхностна журналистика, 

полуголи дами на корицата и вътре - дебелашки хумор, шеги и 

закачки. Става дума за Nuts и Zoo.

Успехът на тези двете фокусира вниманието на всички издате-

ли, които до този момент загърбваха седмичните издания. Така 

се стигна до сериозната разработка на безплатното Short List, 

чиято премиера предстои съвсем скоро.

В интерес на истината, в момента в Лондон вече се разпрос-

транява безплатен журнал - френският Sport. Той излиза всяка 

седмица и повтаря модела на френския оригинал, който 

мнозина българи са виждали на летище „София” (предлагаше 

се до гейта на Air France). За разлика от Sport обаче Short List 

ще бъде първото изцяло британско безплатно списание, което 

интелектуално се определя далеч над Nuts и Zoo и масовия 

вкус. „Със Short List бихме искали да създадем качествено 

издание”, обяснява главният редактор Сутър, „което би задо-

волило интереса на мъже, които не могат да открият своето 

платено списание или просто нямат желание да купуват 

такава преса. Идеята за директна дистрибуция е най-добри-

ят начин да привлечем вниманието на тези хора. Вярвам, че 

ще успеем точно като Sport, които доказаха, че може да се 

направи качествено безплатно издание.”

Само преди няколко месеца Sport изпълни своя бизнес план и 

вече има над 320 хиляди броя тираж, както и 35% рекламно съ-

държание. При това само десет месеца след официалния си 

старт. Издателската компания „Sport Media & Strategy” издава 

Sport за първи път във Франция, където в момента списанието 

се радва на 800 хиляди броя тираж.

Обвит в тайнственост, първият брой на Short List беше предста-

вен на журналистите само с описанието: „няма да има голи 

жени, няма да има профански материали”. Читателите, които 

списанието адресира, са по—скоро сегашните купувачи на 

GQ, Esquire, Arena и Men’s Health, отколкото читателите на 

FHM, Maxim и Loaded. От индустрията твърдят, че първият знак 

дали Short List ще спечели тези читатели е привличането на 

луксозните мъжки марки, които по правило рекламират в GQ 

и Arena.

Представители на някои марки вече обявиха, че се колебаят 

дали да пренасочат рекламни бюджети към Short List. Основ-

ният въпрос, който стои зад излизането на сериозни списания 

for free, е дали те ще успеят да поддържат високо журналисти-

ческо ниво на съдържанието, след като се разпространяват 

безплатно и по този начин намаляват приходите си с около 30 

процента. Към момента списания като GQ и Esquire печелят 

около 30-40% само от продажба, а останалите приходи са 

изцяло от реклама. 

текст Константин Вълков
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Името ви стои зад суперхита „Биг Брадър”, както и зад някои 

от най-запомнящите се реклами у нас. Какви изненади ни 

подготвяте?

Преди да говорим за изненади, е важно е да кажем кои сме 

точно: при нас става дума за три продуцентски компании. 

Най-популярната е SIA, тя е ориентирана изключително към 

телевизия. Другата е CAMERA, която специализира в правенето 

на филми и реклама. И имаме още една нова компания, която 

се казва Rabbit Film, засега тя продуцира само късометражно 

кино. 

Да започнем с последите проекти на SIA.

Подготвяме ново риалити шоу. Това е „Островът на изкуше-

нието”, голям риалити формат, снима се в Карибско море. 

Смятам, че ще бъде доста интересно на зрителите на НОВА 

телевизия.

Звучи като „Сървайвър”...

Единственото общо, бих казал, че е дестинацията, екзотичното 

място на снимки. Като формат е съвсем различно. В „Сървай-

вър” някакви хора се опитват да... оцеляват, при нашия проект 

е точно обратното - ще гледат да се забавляват (смее се).

С какво ново проектът ще грабне зрителите? Как ще пребори 

вече немалката конкуренция? Какво разнообразие ще 

предложи - на участниците, на зрителите? 

Слава богу, че я и има конкуренцията, винаги съм смятал, че тя 

е моторът, който задвижва развитието на новите идеи. Подобно 

шоу не е правено до момента у нас. Ще видим хора, които ще 

се опитват да си станат доста близки. 

Тоест така нареченото „дейтинг” тип шоу. 

Ами, да... Не искам да издавам много, но мога да кажа, че ще 

бъде доста пикантно и интересно.

Всеки риалити формат е еднакъв навсякъде по света и едно-

временно с това много различен във всяка отделна държава, 

уникалният бит и култура винаги влияят. Какви пречки срещна 

SIA при налагането на „Биг Брадър” в България?

Точно така. Но не мисля, че сме срещнали някакви сериозни 

пречки от национално естество. По-скоро, докато се проекти-

ра риалити шоуто, трябва да се мисли как да се позиционира 

на пазара и да се вземе предвид битът на хората, културата, 

нравите и привичките. Ние сме българи и винаги сме се съо-

бразявали с това, шоутата ни са за българите. Това е част от 

формулата за успешен формат. 

Значи без сериозни пречки?

Разбира се, когато подготвяш нещо ново, особено с такъв 

формат и сложност, малко или много срещаш трудности. Ще е 

несериозно да кажа обратното. Но все пак, когато започваше 

ББ, вече бяхме натрупали опит в правенето на големи формати. 

Все пак имахме зад гърба си „Стани Богат”, който ни даде ви-

зия за това как се правят подобни неща. Бяхме по-подготвени. 

Ще има ли нови сезони на „Биг брадър”? Говори се, че инте-

ресът към шоуто спада спрямо първия сезон. Вярно ли е?

Ами аз не съм съгласен, последният сезон на „ВИП Брадър” 

надмина по рейтинг конкуретното шоу на бТВ. 

Не е ли странно, че подшоуто „Вип”, стана по-гледано от ори-

гинала. Има ли интерес към обикновения Голям брат?

От една страна, е по-интересно, защото всеки иска да види 

звездите, да се докосне до тях. Но съм абсолютно на мнение-

то, че има нужда и от основния формат. „Биг Брадър” предлага 

много по-големи възможности, повече манипулация на играчи-

те, по-интересни ситуации, интриги, мисии. Звездите са малко... 

Звезди. Не са съгласни на всичко, поставят условия. 

Режисьор сте на късометражния „Лошият заек”, който бе 

селектиран в седмицата на критика на филмовия фестивал в 

Кан. Ще споделите ли повече за филма?

Аз съм продуцентът и единият от режисьорите, снимахме го 

заедно с Камен Калев. Ами това е един от малкото филми в 

България, заснет изцяло с частни пари и може би първия изцяло 

български филм, в който се снима холивудска звезда - Томас 

Арана . Играл е в“Гладиатор”, ” Поверително от Ел Ей”, „Боди-

гард”, „Пърл Харбър”, все популярни, големи филми. Другото 

интересно е, че това е втората част от една трилогия. Първият 

филм беше селектиран в Кан, вторият също, надяваме се и 

третият да последва предшествениците си.  

Ще ги видим ли на голям екран и у нас?

Ще ги видим на голям екран, премиерата ще е съвсем скоро. 

На нея сме поканили британската група Ilya, която изпълнява 

саундрака към филма и след края на прожекцията ще забият 

на живо, ще направим шоу. За съжаление в България няма 

практика в кината да се прожектират късометражни филми, за-

това ще го издадем на DVD и ще търсим начин филмът да бъде 

видян от максимален брой зрители. 

За какво разказва „Лошият заек”? 

Няма точна дефиниция, за много неща се разказва. Той е 

сюрреалистична драма. Абе, като се замисля, си е и трилър, 

защото за осем минути има три убийства. Но убийствата не 

са най-важното. Филмът по-скоро разглежда екзистенциални 

проблеми. Вечният въпрос „Има ли господ?”. Има ли някаква 

висша сила, която следи и направлява живота ни? Има ли друг 

паралелен свят? Такива са темите.

Ваши са провокативните реклами на мастика „Пещера”. „Се-

зонът на дините” е една от тях?

Да, те са по-скандални. Това са по-БЪЛГАРСКИ реклами. 

Сценарист е Генчо Генчев, той много умее да напипва тази 

жилка, която точно се харесва на българина.

Не може да не сте били с ясното съзнание, че мнозина 

зрители ще се възмутят. Рекламата не тече единствено 

нощем, а носи най-малкото еротичен мотив. 

Не можеш да угодиш на всички. Колкото до излъчването - всич-

ки ограничения се спазват от законна гледна точка. Никой 

нищо не може да каже. А и това, че някои се възмущават, носи 

допълнителна популярност.

Значи целта е била да провокирате? Клишето „сексът прода-

ва” май си важи с пълна сила? 

Не това е била свръхцелта ни, но сексът продава и винаги ще 

го прави. Общо взето, мастиките нещо се връзват със ... секса.

Какво е усещането при снимането на филм, риалити или ре-

клама? Кое ви допада най-много? 

Първо, трите нямат нищо общо, и второ, хубаво е, когато човек 

може да избира. 
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ELLE-ГИЯТА НА ЕДИН 
ФОТОГРАФ
ИМА ЛИ КРИЗА В АМЕРИКАНСКОТО ИЗДАНИЕ НА ELLE, 

СЛЕД КАТО МОДНИЯТ ФОТОГРАФ ЖИЛ БЕНСИМОН ВЕЧЕ 

НЕ Е НЕГОВ ТВОРЧЕСКИ ДИРЕКТОР

За един от рицарите на лъскавата шахматна дъска - амери-

канската версия на модното списание Еlle, Жил Бенсимон, 

лятото беше особено горещо тази година. Бившият съпруг на 

„Тялото” Ел Макферсън загуби поста си творчески директор 

на американското издание на Еlle и бе наследен от канадeцa 

Джо Зи, известен с няколко интересни арт и фешън проекта за 

lifestyle изданието W. Главната редакторка на американския 

Elle, Роберта Майерс, не скри, че решението на управителния 

съвет се дължи в голяма степен на властното отношение на 

вече бившия директор към визията на изданието, което според 

нея се e превърнало в Еlle Bensimon списание, а не в микс от 

стилове и идеи.

„Мисля, че това е съвсем естествено решение. Всеки, който 

работи в този бранш, е наясно, че модата и списанията, които 

се занимават с мода, оперират с визия. Тази история не може 

да се разказва на един глас, има нужда от разнообразие!”, 

коментира пред вестник „Ню Йорк таймс” изненадващото за 

мнозина понижение на ветерана сред модните фотографи 

Жил Бенсимон. Според приближени сътрудници на изданието 

кризисната ситуация се изострила особено силно, след като 

63-годишният фотограф започнал да промотира и да работи 

само със свои стилисти и гримьори и налагал своето виждане 

дори върху редакторската част от изданието. Това принудило 

управителите да му намерят бързо достоен заместник, за да 

предотвратят ескалирането на конфликта. Изборът им паднал 

на родения в Канада Джо Зи, който бил приобщен към екипа 

най-напред като фрийлансър от Cond Nast. Негово било 

решението септемврийският брой на американското изда-

ние на Elle да е с лика на скандалната актриса Линдзи Лоън. 

„Това е голяма промяна за списанието. За мен е позитивна, 

защото най-важното нещо е какво ще се случи утре, а не 

какво се е случило вчера!”, с подчертана горчивина в гласа 

съобщи в телефонен разговор за „Ню Йорк таймс” Жил Бен-

симон, който ще продължи да снима корици и фешън истории, 

както и фотографии за някои от фичърите в общо 39-те издания 

на списанието, но от август името му вече не се изписва като 

творчески директор, а само като директор на международ-

ните издания. Новият творчески директор, 38-годишният Джо 

Зи, който е бивш фешън редактор на списание W, обещава 

повече визуални провокации и интересни интервюта. Смя-

ната на Бенсимон със Зи не е единствената промяна, която 

управителният съвет на изданието предприема. Съкращават 

се бюджетите на изданието за снимане на фешън истории и 

командировки в Париж и Лондон за отразяване на модните 

дефилета, както и 20 души от редакционния екип на американ-

ското издание, което наброява 59 души, включително и фрий-

лансърите. Човек от американската редакция на Elle издал 

пред репортер на „Ню Йорк таймс”, че лоялните на Бенсимон 

журналисти ще напуснат изданието, но главната редактор-

ка Майерс отказва да коментира, въпреки че признава за 

овакантени длъжности. Американският вестник допълва, че Elle 

определено има проблеми в модната индустрия. Въпреки че 

според проучвания продажбите на списанието са скочили в 

сравнение с последните три години, американското издание 

на Elle е едва на трета позиция по продажби след Vogue и In 

Style. Най-тъжният факт е, че щатското издание на Elle няма 

тежест сред модните среди. „Vogue представлява идеята за 

мода днес, Elle е за обикновените хора, понякога върши рабо-

та, но аз лично никога не го чета!”, коментира дизайнерът на 

мъжката линия на Калвин Клайн Итало Зукели. Каръл А. Смит, 

директор в издателството на медийната група, която издава 

Elle, също признава за съществуването на основен проблем: 

„Някои хора решиха, че списанието е изпаднало в следобед-

на дрямка, която продължи като мечи сън няколко месеца. 

Хората не говорят за Elle, защото от известно време то не 

даваше повод за това!”

На бюрото на главната редакторка на списанието има 

постер на Пол Ритър, на който с розово червило е написан 

новият девиз на изданието: „Energy! Sexy! Fun! Smart!”

Септемврийският брой на Elle с рекорден брой страници 

- 592, показва накъде духа вятърът за изданието - новото важно 

правило е разнообразието, затова в списанието са включе-

ни интервюта, статии и фешън истории от различни автори. 

Конкуренцията обаче смята, че изборът на Линдзи Лоън за 

корица е грешка. „Мисля, че грешат с Линдзи. Смятам, че тя 

е безпомощна като средство да се спечели популярност и 

аудитория!”, заявява редакторът от Media Industry Newsletter 

Стивън Кон.

Въпреки това новият творчески директор не губи вярата си в 

силата на новата формула на Elle. „Ще ми се да видя момиче, 

което върви по улицата, облечено с препоръчани от нашето 

списание дрехи, и някой красавец да подвикне след нея: „О, 

боже! Тя е толкова Elle!”

Господин Бенсимон обаче не е толкова оптимистичен по от-

ношение на бъдещето на Elle, въпреки че планира да остане 

част от него. „Мисля, че не е сега моментът да им казвам как-

во и как се прави. По-добре е да си стоя зад камерата, а не 

пред нея. Искам да правя снимки до последния си ден, дори 

ако трябва да стоя на един крак!”

текст Жана Нинова по материали от NY Times
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ВАНДА РАПАЧИНСКИ –
БАРОНЕСАТА НА ПРЕСАТА
ОТ „ГАЗЕТА ВИБОРЧА” ТЯ ИЗГРАДИ НАЙ-ГОЛЯМАТА В ИЗТОЧНА ЕВРОПА МЕДИЙНА ИМПЕРИЯ, 

А СЕГА АТАКУВА ИНТЕРНЕТ И ПОЛСКИЯ РЕКЛАМЕН БИЗНЕС

текст Бистра Петрова

„Аз съм много по-добра готвачка, отколкото шеф на фирма”, 

твърди Ванда Рапачински. Ако е така, специалитетите й сигурно 

са достойни за пир на Олимп. Защото в бизнеса е стигнала 

върха. Част от група полски политически активисти, издаващи 

вестник, които нито се интересуваха, нито разбираха от 

печалби, бившата емигрантка в САЩ изгради най-успешната 

медийна империя в Източна Европа. При това без да измени на 

ценностите на основателите.

Вестникът е „Газета виборча”, а годината е 1992, когато тя 

решава да стане негов издател. Днес 59-годишната Ванда е 

президент на варшавската групата „Агора”, включваща два 

всекидневника, 14 списания, 28 радиостанции, интернет портал 

и рекламна агенция.

Копнежът на Рапачински да притежава и телевизия е попарен 

от закона през 2002 г. и докато бизнес дамата усилено 

търси изход, се замесва в скандал, произвел най-голямата 

политическа сензация в Полша. Лев Ривин, близък до властта 

филмов продуцент (на „Пианистът”, награден с „Оскар”) и 

бивш шеф на полския „Канал+”, поисква $ 17,5 млн. подкуп, 

за да премахне законовите пречки „Агора” да купи частната 

ТВ „Полсат”. Той обещава и помощта на тогавашния премиер 

Лешек Милер. Преди да му откаже, Ванда прави - в стил Би Би 

Си - таен запис на офертата и пуска разговора във вестника. 

След показен процес полският Иван Славков се оказва в 

затвора. А тя - без телевизия.

В Полша не е лесно да правиш медиен бизнес, твърди 

Рапачински. Конкуренцията е голяма, натискът отгоре - също. 

Наскоро и настоящият премиер, Ярослав Качински, изсъска, 

че „колкото по-слаба е „Газета виборча”, толкова по-добре за 

Полша”.

Властта се дразни, когато улавят далаверите й. Но славата 

на „Газета виборча” е именно в това, че стои с лице към 

читателите и със задни части към управляващите, а не 

обратното. Това реноме носи на вестника големи печалби. Те 

пък му позволяват да запази независимостта си. „Ние имаме 

само една защита - финансовата свобода. Най-добрият начин 

да държим дявола извън дома си е да сме богати”, уверява 

издателката. „Никой не ни обича. Едните казват, че сме твърде 

леви. Другите - че сме твърде десни. Значи сме на прав път”, 

разсъждава тя.

Преди 15 години, когато се заема с вестника на 

„Солидарност”, Ванда Рапачински няма куп пари, а само 

мениджърските умения на служител в нюйоркската „Ситибанк”, 

проницателността на доктор по психология и куража да 

рискува. При това става въпрос за родината, която е 

напуснала през 1968 г.

Тогава в Полша се надига антисемитизъм и бащата на Ванда, 

който е евреин, убеждава семейството си да емигрира. 

Минават през Италия, Швеция и накрая се установяват в 

САЩ. Там Ванда прави докторат по психология, а после 

специализира мениджмънт в „Йейл”. Започва работа в 

„Ситибанк”.

Именно там я открива съученичката й Хелена Лучиво, която 

заедно с легендарния историк и философ дисидент Адам 

Михник издава в Полша антикомунистическия „Газета виборча” 

в помещенията на бивша детска градина. Двамата са умни 

глави, но в бизнеса - абсолютни лаици. Хелена моли Ванда за 

съвети около управлението на вестника. Първоначално тя дава 

консултации по телефона, после им посвещава отпуските си, а 

накрая заменя банкерския живот в Манхатън с този на издател 

във Варшава. 

„Бе в началото на 90-те години. Инфлацията гонеше 700% и 

цареше законът на джунглата. Нямаше банка, от която да 

вземеш заем”, спомня си Рапачински. Сп. New York Review 

of Books й заема $ 300 000, а Cox Enterprises купува 12% от 

дяловете на новосъздадената „Агора”. „За тях мога да говоря 

само през сълзи на благодарност”, казва Ванда.

В началото тя се фокусира върху флагмана на издателството 

- „Газета виборча”. Вестникът приема графичния облик на 

американския USA Today, но запазва интелигентния подход към 

новините, задълбочените редакционни анализи и есетата от 

видни историци, философи, писатели. Интересът към вестника 

е толкова голям, че в един момент той стига тираж 500 000, 

въпреки че поляците не се славят като читатели на преса. 

„Газета” устоява на конкуренцията на Аксел Шпрингер, който 

издава в Полша таблоида „Факт” и гризе от тиража й.

Към 1995 г. „Агора” започва да се разширява. Купува 

радиостанция и 12% от ТВ TKP на Canal+, които после 

продава, тъй като са твърде незначителни, за да донесат 

пари. Постепенно Ванда Рапачински и колегите й превръщат 

издателството в една от преуспелите фирми в страната и в 

най-голямата медийна група. През 1999 г. „Агора” излиза 

на борсата и бързо събира $ 93 млн. Ванда управлява 

предприятието с банкерски нюх и умее да стимулира екипа 

си. Над половината от нейните 3000 служители са акционери 

в компанията. „Те имат милиони, но въпреки това работят до 

десет вечерта”, казва издателката.

Когато не са заети, печатарските машини на фирмата се дават 

под наем, но не за порно издания и крайно дясна пропаганда.

„Агора” реализира многомилионни приходи ($ 400 млн. за м.г.).

А Рапачински се нареди сред медийните барони, стана една 

от 50-те бизнес дами на сп. „Форчън” и влезе в класацията на 

„Файненшъл таймс” за 25-те най-влиятелни жени в европейския 

бизнес.

Самата тя, както и Хелена Лучиво, има дял от стотици милиони 

долари в пресгрупата. Само Михник, като главен редактор на 

„Газета виборча”, отказа акции, за да не се влияе от бизнес 

интереси.

Сега Рапачински гледа към рекламния бранш. Фирмата 

й вложи над $ 300 млн. в бизнеса с билбордове. През юли 

„Агора” обяви, че започва производство на дигитални 

видео формати през интернет. „Ще бъдем толкова прочути в 

мрежата, колкото и на хартия”, закани се г-жа Рапачински. 

Тя вижда бъдещето и в инвестиции в чужбина, заглежда се в 

радиостанции из Източна Европа. Твърди: „В Полша вече няма 

големи възможности за вложения.” А междувременно все пак 

стартира издаването на седмичник за недвижими имоти и на 

лъскаво модно списание.

На изненадващото съобщение, че иска да се пенсионира, 

което Ванда направи преди месец пред сп. „Портфолио”, 

мнозина гледат с недоверие. Със сигурност се твърди, че тя 

още дълго ще остане поне член на борда на „Агора”. Защото е 

известно и друго нейно признание: „В работата понякога ми се 

иска да се самоубия или да убия някого, но поне не е скучно.” 

А скуката плаши издателката Рапачински повече от смъртта. 
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Fleet Street е кодово име за британските всекидне-

вници. Прочутата лондонска улица отдавна се е 

превърнала в символ на пресата, която се радва на 

голяма популярност на Острова. Разходка във вре-

мето с помощта на архивни фотографии предлага 

National Portrait Gallery с изложбата Daily Encounters: 

Photographs from Fleet Street. В обсега на обектива 

попадат кралски величия, екранни любимци и най-

обикновени хора.
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Весела Димова, 
директор отдел „Продажби” в bTV 

Разполагате ли с някаква статистика за работата си с 

клиентите? По-конкретно, имате ли директни клиенти и колко 

процента са от общата част?

Водим много строга статистика по отношение на клиентите си, 

за което много ни помагат както специализираният софтуер, 

с който разполагаме, такa и създадените през годините 

стандарти на работа в отдел „Продажби” на bTV - те са 

свързани с поддържането на изрядна база данни за това как 

клиентите ни се развиват през годините, какви условия сме 

им предоставяли за реклама и др. Имаме директни клиенти, 

но те представляват много скромен процент от общия брой 

както на рекламодателите в bTV, така и от приходите на 

телевизията. Причината според мен се крие в това, че освен от 

ТВ планиране, което ние бихме могли да предоставим само за 

предлаганите от нас канали, клиентите имат нужда от цялостно 

- в това число и креативно - обслужване. А то може да им бъде 

предоставено само от партньор като рекламната агенция.

Колко клиенти минават през рекламните агенции и колко през 

медиашоповете? Кой механизъм на работа е по-интересен, 

финансово по-ефективен и по-удобен за вас?

Малък процент от клиентите на медия купуват директно 

през медиашоп по причините, които описах по-горе - 

медиашоповете могат да предоставят добра представа за 

пазара и да планират медийно, но не предлагат цялостно 

обслужване. Независимо от това сериозният процент от 

приходите ни идва от медиашопове, защото рекламните 

агенции често предпочитат посредничеството. Това дали 

една агенция ще медия купува директно, или ще го направи 

чрез медиашоп, е нейно решение. Нямаме предпочитания 

по отношение на механизма на работа. Ние се стремим да 

поддържаме перфектни отношения с всяко ниво по веригата 

от клиента до медиашопа, като условията ни за даване на 

отстъпки са построени по начин, който е стимулиращ за всяко 

едно от тях.

Как се усеща във вашата работа конкуренцията между 

големите медиашопове?

В нашата работа тази конкуренция се усеща слабо. Ние сме 

много по-фокусирани върху нашата собствена битка - тази с 

нашите конкуренти в бързо развиващия се пазар в България.

АНКЕТА СРЕД ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ
СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ПРОДАЖБИ И РЕКЛАМА НА НЯКОЛКО БЪЛГАРСКИ ТЕЛЕВИЗИИ ЗА 

ПАРТНЬОРСТВОТО И КОНКУРЕНЦИЯТА В РАБОТАТА ИМ

Ако зависеше от вас, какво бихте променили в закона за 

телевизия и радио в частта за рекламата?

Бих дала много повече възможност за креативност в областта 

на рекламата. Излизането от 30-секундния рекламен спот е 

бъдещето на ТВ рекламата, като, разбира се, не предричам, че 

тази форма ще изчезне. „Шумът” в медийното пространство е 

твърде силен, за да си позволят клиентите ни да разчитат само 

на това, което ще бъде показано в рекламния блок. Считам, 

че нашият закон е много консервативен в това отношение 

и не дава възможност на рекламните агенции и на отделите 

„Продажби” на телевизиите за иновация.

Доколко приходите от реклама зависят от добрата 

програмна схема и до каква степен - от доброто покритие и 

разпространение на телевизионния сигнал?

По отношение на телевизиите с ефирно национално 

разпространение мога категорично да кажа, че приходите 

зависят най-вече от добрите рейтинги, които са функция на 

добро програмно планиране. Що се отнася до каналите, които 

се разпространяват по кабелен път или са ефирни само за 

определени райони в страната, то за тях, разбира се, е много 

важно и техническото разпространение на канала, за да 

може доброто програмно планиране да стигне до зрителите. 

Бих добавила, че независимо от по-скромните количествени 

резултати на нишовите, тематични канали, те са отлични 

спътници на ефирните телевизии поради качествената, добре 

таргетирана аудитория, до която дават достъп.

До каква степен съвпадат вашите лични оценки за 

телевизионната програма на канала, за който работите, с 

тези на агенциите за изследване на аудиторията?

Екипът на bTV е критичен към програмата на телевизията, но 

тази критика винаги е била градивна. Стремим се предоставим 

на рекламодателите и зрителите си възможно най-качествения 

продукт, с който първите спокойно и с желание да се 

асоциират, а вторите - да му се наслаждават в компанията 

на цялото си семейство. Нямам основание да не вярвам 

на агенциите за изследване на аудиторията. Моето мнение 

невинаги съвпада с това на представителната извадка от 

българското население, но това е съвсем естествено. Убедена 

съм обаче, че за всеки рекламен пазар е от голямо значение 

да говори на единен рейтингов език.
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Отдел „Реклама и спонсорство”, БНТ

Разполагате ли с някаква статистика за работата си с 

клиентите? По-конкретно, имате ли директни клиенти и колко 

процента са от общата част?

Да, следи се броя на клиентите, като директните са повече от 

тези, заявили през рекламни агенции.

Колко клиенти минават през рекламните агенции и колко през 

медиашоповете? Кой механизъм на работа е по-интересен, 

финансово по-ефективен и удобен за вас?

Отдел „Реклама и спонсорство” на БНТ работи предимно с 

рекламни агенции.

Как се усеща във вашата работа конкуренцията между 

големите медиашопове? 

Усеща се по количеството клиенти, които обслужват.

Ако зависеше от вас, какво бихте променили в закона за 

телевизия и радио в частта за рекламата?

Бихме увеличили рекламното време за денонощие. 

Доколко приходите от реклама зависят от добрата 

програмна схема и до каква степен - от доброто покритие и 

разпространение на телевизионния сигнал?

До много голяма степен - това са основните условия, които са 

предпоставка клиентите да заявят реклама в съответната медия.

До каква степен съвпадат вашите лични оценки за 

телевизионната програма на канала, за който работите, с 

тези на агенциите за изследване на аудиторията? 

До голяма степен се припокриват. 

Росица Ангелова, 
директор „Продажби”, TV 7

Разполагате ли с някаква статистика за работата си с 

клиентите? По-конкретно, имате ли директни клиенти и колко 

процента са от общата част?

Директните клиенти в телевизията са все по-малка част от 

общия брой. Обикновено договори с директни клиенти се 

сключват на база бартер или конкретно спонсорство.

Колко клиенти минават през рекламните агенции и колко 

- през медиашоповете? Кой механизъм на работа е по-

интересен, финансово по-ефективен и удобен за вас?

Според приетите от ТВ7 Общи условия за реклама и 

спонсорство рекламните агенции, както и медиашоповете 

получават еднакъв процент отстъпка от тарифата за реклама. 

Ето защо повечето клиенти и агенции директно си купуват 

рекламно време в телевизията, което улеснява в голяма степен 

комуникацията между страните.

Как се усеща във вашата работа конкуренцията между 

големите медиашопове?

ххх

Ако зависеше от вас, какво бихте променили в закона за 

телевизия и радио в частта за рекламата?

Аз лично бих променила отделни текстове в частта за 

спонсорството.

Доколко приходите от реклама зависят от добрата 

програмна схема и до каква степен - от доброто покритие и 

разпространение на телевизионния сигнал?

Добрата и качествена програма е изключително важна за 

рекламодателите. Свидетели сме на това, че телевизии, които 

са познати от години на аудиторията и се разпространяват в 

цялата кабелна мрежа в страната, нямат приходи от реклама, 

тъй като фирмите не биха искали продуктите им да се 

асоциират с определен тип програма.

До каква степен съвпадат вашите лични оценки за 

телевизионната програма на канала, за който работите, с 

тези на агенциите за изследване на аудиторията? 

ххх

Отдел „Продажби“ на 
НОВА телевизия:

Разполагате ли с някаква статистика за работата си с 

клиентите? По-конкретно, имате ли директни клиенти и колко 

процента са от общата част?

Да, имаме директни клиенти. Те са не повече от 5-10% годишно.

Колко клиенти минават през рекламните агенции и колко 

- през медиашоповете? Кой механизъм на работа е по-

интересен, финансово по-ефективен и удобен за вас?

Политиката на Нова телевизия е да работи директно с почти 

всички рекламни агенции и използваме услугите само на два 

медиа шопа на пазара. Нова телевизия е гъвкава в политиката 

си на продажби и отворена за работа едновременно и с 

рекламните агенции, и с медиа шоповете. 

Как се усеща във вашата работа конкуренцията между 

големите медиашопове? 

Винаги е добре да има конкуренция на пазара.

Ако зависеше от вас, какво бихте променили в закона за 

телевизия и радио в частта за рекламата?

Единственото, което бихме променили, е времетраенето 

между два рекламни блока. Бихме желали да няма такова 

ограничение от 20 мин, както е в момента. 

Доколко приходите от реклама зависят от добрата 

програмна схема и до каква степен - от доброто покритие и 

разпространение на телевизионния сигнал?

Хората гледат любими прогрaми, така че приходите, разбира 

се, зависят от доброто позициониране на програмната схема 

и добре подбраните предавания. 

Така както всеки рекламодател се стреми към по-голямо 

покритие на пазара за своите продукти, така и доброто 

покритие и разпространение на всяка телевизия е от голямо 

значение за зрителската аудитория. 

До каква степен съвпадат вашите лични оценки за 

телевизионната програма на канала, за който работите, с 

тези на агенциите за изследване на аудиторията?

ххх
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текст Жана Нинова 

 „Не е случайно, че във всяка моя фотография има работна 

атмосфера. Всички обекти, които са там, не са попаднали в ка-

дър случайно, повярвайте ми. Да се правят портрети на жени в 

работна среда или около технически обекти, е нещо, което ви-

наги ме е вдъхновявало. Харесва ми усещането за бекстейдж, 

за работна атмосфера, онова, което остава зад сцената. Това 

не е претенция - правя го, за да се усети контрастът с женстве-

ността!”, пояснява типичния си артистичен почерк фотографът 

на звездите Питър Линдбърг. Попаднал в света на модната 

фотография почти на шега, 27-годишният Питър снима рекламна 

кампания като асистент на фотографа Ханс Лукс. „Занимавах 

се с рекламна фотография пет години и смятах да продължа 

да го правя, докато при мен не се появи редакторът на сп. 

Twen Уили Флекхаус, който ми възложи заснемането на фешън 

история. Оказа се, че тя е попаднала в ръцетe на редакторите 

на Stern, които пък ме ангажираха за снимките на 14 страници. 

И така се започна!”, припомня си своите първите стъпки в кари-

ерата „учителят по фотография” на Хелена Кристенсен. 

Скокът от германските издания към световните фешън списания 

Marie Claire, Vogue и Harper’s Bazaar е предсказуем. Успехът 

също. От 29-ата си година Питър Линдберг живее в Париж, но 

признава, че първата дестинация, в която се е влюбил, е Индия. 

Защото там намира любовта на живота си - Петра, както и усе-

щането за пълнота, основано на простите закони в природата. 

Пътешествията са любимият му релакс. „Дори връзката на един 

мъж с една жена е форма на пътешествие. Затова рядко сни-

мам мъже. Липсва ми еротичният момент!”, казва фотографът. 

Негова запазена марка е черно-бялата фотография, а предпо-

читаният сюжет за разказване - женската красота.

Берлинската галерия Camera Work представя селекция от 

фотографии на любимеца на списание Harper’s Bazaar до края 

на годината 
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ЧЕРНО НА БЯЛО 
ПРОЧУТАТА БЕРЛИНСКА ГАЛЕРИЯ CAMERA WORK ПРАЗНУВА ЮБИЛЕЙ С РЕТРОСПЕКТИВА НА 

ПИТЪР ЛИНДБЪРГ

фотография Berri Smith, 

Peter Lindbergh, с любезното 

съдействие на Camera Work gallery
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ОСМИ ФЕСТИВАЛ НА АСОЦИАЦИЯТА НА 

РЕКЛАМНИТЕ АГЕНЦИИ 2007
ОТ 12 ДО 15 СЕПТЕМВРИ 2007 В КУРОРТА АЛБЕНА

Цел на фестивала: 

Да направи преглед на постиженията на българската реклама 

през 2007 г. и да отличи най-добрите сред участниците в отдел-

ните категории.

Всички реклами, които участват в конкурса, ще бъдат предста-

вени в изложба от 12 до 15 септември във Вариете „Албена”.

Церемонията по награждаването ще се излъчи по bTV на 15 

септември, от 22.30 часа.

Категории:

ТВ реклама и кинореклама - стоки, услуги; социална, политиче-

ска, медийна реклама; Радио реклама; Прес реклама; 

OOH (Out Of Home) - външна, вътрешна, транспортна рекла-

ма, плакати и free cards; Дизайн - календари, материали за 

директен маркетинг, брошури, стикери, листовки, продуктови 

каталози и други; Корпоративна идентичност - 

годишни отчети, лого, тотал дизайн; Опаковки и етикети; 

Интернет реклама; Автореклама; Нова медия и креативно 

използване на вече съществуваща медия; Събития; 

Рекламна кампания. 

Класиране и награди:

Във всяка категория по преценка на журито се излъчват до 

5-има финалисти и се присъждат до 3 награди (злато, сребро и 

бронз). Всяка номинация получава по 1 точка. 

Голямата награда - „Агенция на годината” - се връчва на участ-

ника, събрал най-много точки. Наградата „Рекламодател на 

годината” отива при рекламодателя, получил най-много точки.

Заявките за участие общо във всички категории са 492. Успех 

на всички и нека най-добрите да победят!
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Една българка ще се бори за номинация за „Оскар” в катего-

рията за документално кино. Това е Милена Кънева, която от 

години се ангажира с каузата за защита на човешките права. 

На тази тема е посветен и филмът „Тотал-но отричане” („Total 

Denial”), който има големи шансове да попадне на церемо-

нията за раздаването на най-желаните статуетки в света на 

киното.

Българо-италианската продукция разказва за група селяни от 

Бирма, които дръзват да се изправят срещу господстващия в 

страната военен режим. Две световни компании - френската 

„Тотал” и американската „Юникал”, с помощта на местни во-

енни строят газопровод в джунглата чрез насилствена експло-

атация на жителите й. Прогонени от родните си места, станали 

жертви на насилие, палежи и убийства, тези хора завеждат 

уникално по рода си дело в американски съд. Това е мисията 

на живота на Ка Сауа - храбър мъж, който е издирван от вла-

стите, принуден да пътува нелегално между Бирма и Тайланд. 

Той е представител на малцинствената група карани, дискри-

минирана от властите в Бирма. Ка събира доказателства за 

погазените човешки права и е главен двигател на съдебния 

процес, който печели през 2005 г.

Авторката на „Тотал-но отричане” Милена Кънева е обиколила 

света, но е особено привързана към Бирма. Ексклузивното й 

интервю с Аунг Санг Су Чи, нобелов лауреат за мир под дома-

шен арест, по време на военната диктатура завинаги свързва 

Милена с Бирма. През 2000 г. тя продуцира документалния 

филм „Инициацията” за обрязването на жените в Мали, който 

печели първа награда на фестивала Due Mondi във Флоренция. 

Първият й операторски филм през 1997 г. е за клането на Сем 

Терра в Елдорадо дос Каражас в Бразилия. 

„Тотал-но отричане” е изцяло авторски филм, плод на петгодиш-

на работа между джунглите на Бирма и съдилищата на САЩ. 

Миналата година той спечели голямата награда на Междуна-

родния фестивал за документални филми в Прага. Призът бе 

връчен на авторката лично от експрезидента Вацлав Хавел. 

Документалната лента бе показана през пролетта на 2006 г. и 

на „София филм фест”. 

Милена Кънева е завършила актьорско майсторство в 
класа на Крикор Азарян в НАТФИЗ. През 1987 г. заминава 
за Италия, където работи като оператор, журналист 
и продуцент, отначало за агенцията WTN, после за APTN, 
National Geographic, RAI и CNN. Снима авторски репортажи 
в Източна Европа, Африка, Южна Америка и Азия. 

БЪЛГАРСКИ ФИЛМ ЗА НАСИЛИЕТО И 

СПРАВЕДЛИВОСТТА СЕ БОРИ ЗА „ОСКАР” 

текст Мариана Първанова 
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MEDIABOXX ПРЕДСТАВЯ 

ИГРА ЗА УМА 
ИЛИ КАК NEW MOMENT PR СТАНА САМОСТОЯТЕЛНА АГЕНЦИЯ

Агенция New Moment PR е основана през 2004 

г. в рамките на New Moment Group. Дотогава 

екипът й работи основно за клиенти на кри-

ейтив агенцията в групата - New Moment New 

Ideas Company. През 2003 и 2004 година някои 

от тях формулират специфичните си нужди от PR 

обслужване, а едновременно с това се появя-

ват нови проекти, които изискват профилиран 

PR подход. Така New Moment PR се превръща в 

самостоятелна агенция.

Калина Петрова, Head of New Moment PR, 

обяснява какво е да си PR агенция в голяма 

група за цялостна комуникация, известна най-

вече с рекламния си бизнес:

 „Нашата връзка с New Moment Group не е 

формална и ние не сме просто част от нея, 

когато се нуждаем от гърба й, или независими 

от криейтив агенцията, когато ни е нужно да 

бъдем по-скоро сериозни и скучни, отколко-

то находчиви. Между всички нас съществува 

синергия, всички правим едно и също, докато 

говорим помежду си за идеите, но и за метода. 

Разликите са само в метода. Когато Неша 

(бел.ред. - Ненад Лозович, управляващ парт-

ньор на New Moment България) ни каза, че 

най-сетне сме извоювали своята незави-

симост, естествено започнахме да мислим 

новото си име. 

Искахме то да е News Ideas - „идеи за нови-

ни” или „новини за идеите”... В момента ми се 

струва, че това име щеше да бъде съвършено 

изчерпателно - едновременно инфантилно и 

претенциозно, то описва работата и на крией-

тив отдела - техните идеи произвеждат новини, 

и на PR отдела - всички наши идеи рано или 

късно се превръщат в новини... Едно от попу-

лярните схващания за PR-а поставя опасно 

плътен знак за равенство между него и новини-

те. Дори се случва наши партньори да мислят, 

че сме журналисти и пишем във вестниците, 

защото информацията, която ни подават за раз-

пространение от тяхно име, се появява именно 

там. Веднъж една моя колега каза на клиент, 

че е певица. Той дълго вярваше, че е така, без 

изобщо да поставя под съмнение качествата й 

на негов публичен комуникатор... 

Името ни днес не е нито News Ideas, нито News 

Moment, a просто New Moment PR. Така иска-

хме да си спестим всички излишни „s”, които 

в друг смисъл биха звучали по-каламбурно. 

Разказвам това заради иначе очевидното - PR 

агенцията в групата се появява години след 

криейтив агенцията и избира име, което я за-

дължава да бъде на нивото на криейтив агенци-

ята. За нас това е в пъти по-силна мотивация от 

мирната битка с всички конкуренти на пазара, 

взети заедно. И в крайна сметка, да работим 

с най-големия криейтив екип на пазара е при-

вилегия, в противен случай нямаше да можем 

да си позволим качеството на крайния продукт, 

който нашите клиенти получават. Ако един PR 

практик се грижи за нечий стил на поведение 

и за поддържането на този стил, то длъжен е да 

знае и как да го визуализира, как да го напра-

ви четлив отдалече.

В момента работим с над 15 клиенти, а с 

повечето от тях - на месечна база. Екипът ни 

е малък, но се развива. Не исках да спирам 

естествения му растеж, но ми беше мъчно да 

намеря още хора за него. В края на месеца 

пристигат нови надежди. Пазарът предлага 

интересни находки, вероятно за някои от тях 

ние сме интересни... Въпросът не е в това дали 

се харесваме, а в това дали ще срещнем 

интересите си.

Най-сериозният опит на New Moment PR е в 

медийния PR, в комуникацията на финансови 

институции, в PR-a на масови продукти и на кул-

турни събития. Работили сме по доста проекти 

за автомобилния пазар, фармацевтични и в 

областта на хранително-вкусовата промишле-

ност. Всеки от тях е изисквал ралична страте-

гия, различен подход и различна система за 

оценка. Това прави професията ни несигурна, 

напрегната, вълнуваща, с една дума - игра за 

ума.”
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В България 3G телевизията влезе през портала на Vodafone - едно утвърдено в света на телеко-

муникациите име - какви са плюсовете и минусите от това съдружие за „М-тел”?

VODAFONE е най-големият мобилен оператор в света, чийто силен бранд и неверoятни техноло-

гични търсения се усещат в живота на всеки. Плюсовете са огромни - след сключването на дого-

вора за партньорство с Vodafone, „Мобилтел” като най-големия мобилен оператор в България, 

даде на клиентите си привилегията да използват буквално едни от най-добрите услуги в света, от 

портфолиото на световния мобилен лидер - мобилната поща на BlackBerry, по-изгодни разгово-

ри в роуминг с Европа и със света - Eurocall/Vodafone World, Vodafone Mobile Connect Card 

- мобилен интернет с невероятна скорост навсякъде в България; мобилни телефони Vodafone на 

невероятни цени; най-големия портал за информация и забавления Vodafone live!, сред страни-

ците на който освен новини, игри, рингтонове и всичко останало, клиентите бяха зашеметени от 

истинската музика за сваляне в движение в хиляди файлове, стотици видеоклипове, и най-важното 

- гледане на вече 7 телевизионни канала на живо. Мобилната телевизия наистина влезе в България 

през парадния вход и по червения килим - благодарение на Vodafone live!

Вероятно сте от малкото хора у нас които са „на ти” с детайлите на 3G телевизията - какво е 

специфичното освен малкия екран в джоба, какво друго я отличава от традиционното гледане? 

Можем ли да говорим за предимства и недостатъци? 

Благодаря! След толкова години на търсене на интерактивна телевизия, побрана в универсалния 

комуникатор, който да дава точно толкова, колкото пътеводителя на галактическия стопаджия, като 

че ли моята лична мечта се изпълнява. В този смисъл определено се чувствам един от малкото 

хора в България, които са „на ти” с 3G телевизията. Първи бяха новините на bTV, НОВА и БНТ с 

уникалната за страната възможност да се гледат обедни, централни и късни новини в архив и от 

предишния ден освен, разбира се, днешните, минути след излъчването им. След това каналите 

Fashion TV, Chilli и „Планета”. Но особено горд се чувствам след пускането на най-големите в 

света в областта на музиката, новините, анимацията и спорта - а именно световните гиганти MTV, 

CNN, Cartoon Network и EUROSPORT. 

Най-хубавото на мобилната телевизия е, че тя е достъпна мобилно, в движение, за всички мо-

билни хора. Каналите на живо могат да се гледат само от 3G телефони, но те стават все повече. 

Споменахте малкия екран. Да, мобилната телевизия не е в HD (high definition) и без е Dolby Digital 

или DTS, но за сметка на това, като пътеводителя на галактическия стопаджия ви дава отговорите и 

информацията сега, в този миг. Най-добрата новина е, че тя няма да спре да се развива и да гони 

все по-високо качество на звука и картината. Засега звукът е стерео в AAC формат (по-добър от 

MP3), a картината е в 176 на 144 пиксела. Определеният световен стандаарт DVB-H е с около 2 

пъти по-голям размер на видеото и с аналогичен звук, но изисква нови устройства и инвестиция в 

нова, отделна мобилна мрежа.

Има ли eвропейски регулационни практики и правила за разпространението на 3G каналите?

Доколкото ми е известно - не. Няма eвропейски регулационни практики за разпространението 

на 3G телевизия освен споменатия по-горе DVB-H формат. Отделно от форматите, единственото 

което е откриваемо в интернет, след като се гугълне (google it), e опит за саморегулация от 3G 

индустрията, т.нар IAPCODE. 

Можем ли да говорим за нарастване на интереса на абонатите към допълнителните услуги, 

които предлага порталът на Vodafonе live!, VoD (програми по поръчка)?

Гледането на видео по поръчка (Video on Demand) e мода в света не от вчера. Във Vodafone live! 

от М-Тел и Vodafone, не само новините са достъпни чрез VoD - всеки мобилен потребител с GPRS, 

EDGE или 3G телефон може да гледа огромно количество музикални видео клипове - от световна 

pop и dance музика от Toxity Records, световен dance от ToCo International, българска попмузика 

от Vitality, попфолк от „Пайнер”, най-добрите шоу програми на MTV в MTV Shows: Jackass Джони 

Ноксвил, Punk’d с холивудския актьор Аштън Кътчър, Pimp my Ride с екзотичния рапър Xzibit, още 

Beavis and Butthead, Cribs, Laguna Beach - общо 20 от най-добрите риалити, комедийни и развле-

кателни формати на MTV. Освен това - хилядите клипове от Crazy Videos от City TV, българските 

шоу програми „Голямата уста”, „Горещо”, филмови трейлъри, анимационни сериали.

Очакваме скоро пускането на музикални видео клипове от каталозите на световните музкални 

гиганти Universal и Sony BMG. 

Какъв е вашият коментар за конкурентната среда, в която се развива 3G телевизията в Бълга-

рия?

Аз лично съм един от феновете на силната конкуренция във всяка област, защото само тогава 

може да има растеж и развитие. Globul например, след малкото фиаско с i-mode, пусна свой 

видео  портал, но не върху i-mode. Собствената им разработка заедно с партньор е добра и 

предлага среда за конкуренция. Смея да твърдя, че нашият портал ги изпреварва поне в две по-

соки - 10 пъти повече клиенти на месец - при нас 300 000, при тях - 30 000. И в най-важното - разно-

образието и високото качество и класа на избраните програми и канали. Пожелавам успех и на 

колегите от Vivatel, но със стартирането на „dot mobi”, не е нужно да се заблуждава широката 

обшественост, че това е нещо повече от още един WAP сайт. Добър, но WAP сайт. А за телевизия, 

засега не знам кога ще се осмелят да пуснат и до каква степен.

Ако не е търговска тайна, кои ще бъдат следващите канали в пакета на Vodafon live? TV?

Всъщност - тайна е! Но мога леко да повдигна завесата, като кажа, че сега, след като пуснахме и 

българския футболен шампионат - при това - цели 30 мача ще бъдат излъчвани на живо паралелно 

с излъчването им по БНТ, няма да спрем дотук. Изненадите за мобилните зрители ше продължат 

- в областта на музиката, спорта, анимацията, шоуто... Но за това - когато му дойде мобилното 

време.

VODAFON LIVE! Милен Стаматов - едно от лицата на българския медиен и телекомуникационен пазар. 

Филологът по образование и по вътрешно убеждение, търси своята изява в стартиращата 

НОВА телевизия през 1994. След година на журналистически търсения прави едно от първите 

предавния в най-младата частна телевизия (тогава се казва „НОВА телевизия - първи частен 

телевизионен канал”), заедно с Ани Салич. Веднага след него - заедно с четирима колеги и 

сръбския продуцент Андрия Колунджич - първото в България предаване за компютри и тех-

нологии „Компютърни мечти” - и колкото и нескромно да звучи, това предаване предхожда 

създаването на Computer Connection по CNN. След 4 години в НОВА, минава и през реклам-

на агенция, агенция за създаване на web сайтове, през списание за медии и през април 2000 

става част от набиращия скорост мобилен оператор „Мобилтел”. За 7 години в най-големия 

български мобилен оператор е вършил доста неща. В началото е отговорен за съдържани-

ето и PR-а на уебсайта на оператора, за пускането на мобилни и уебуслуги. В последните 5 

години е директор на дирекцията за услуги с добавена стойност. Най-големите интерактивни 

световни телевизионни проекти и формати, в това число Big Brother и VIP Brother, Star Academy 

и Music Idol, десетки SMS игри, не го отделят от телевизията, а събират професионалните му 

търсения в мобилния бизнес с неговото ТВ битие. От 2005 е един от движещите фактори в екипа 

на „Мобилтел” в партньорството с най-големия мобилен оператор в света Vodafone, при 

стартирането на пазара на водещи продукти, сред които Vodafone Mobile Connect Card и 

Vodafone live! 

фотография Валентина Петрова

21



ВСИЧКИ ГОВОРЯТ ЗА ПРИКАЗКАТА VIVATEL

Всяка приказка е вълшебен калейдоскоп, който променя реалността, 

придава й неповторим чар. Магическата формула на приказното моделира 

един нов и развълнуван свят, в чиято тъкан са вплетени действителни и 

фантазни елементи, а нишките на времената се сливат в един щастлив край. 

Залагайки на сладостта и жизнеността на приказното, vivatel успя да наложи 

своята визия с усмивка. От „и аз бях там, и аз приказвах...” до „абе, Валди, ти 

включи ли ни в списъка” приказката продължава, а действието се завръща 

от вълшебната реалност към простичкия разказ за всекидневното общуване, 

обещавайки да прерасне в история, която няма край.

С убеждаващата сила на рекламата vivatel успя да изрече името си силно 

и високо и да го направи разпознаваемо за аудиторията със стъпването си 

на телекомуникационния пазар. Най-динамично развиващата се компания в 

България наложи марката vivatel още с приказния сюжет от първата си ими-

джова реклама. Мобилният оператор не само върна усмивката на бъбрива-

та принцеса и на своите клиенти, но и прикани публиката безпрепятствено 

да участва във веселата размяна на думи - всички говорят без ограничения, 

когато и с когото пожелаят.

Всъщност големият viva-старт започна от най-високата точка в България, 

където бе изложено логото на оператора. Оттам vivatel навлезе дръзко и 

динамично не само на пазара на мобилни услуги, но и на рекламния пазар. 

Демонстрирайки въображение и откритост, компанията разля широката си 

усмивка на връх Мусала, за да я види цяла България, за да достигне до всички 

клиенти на мобилни услуги обещанието за диалог и разчупване на статуквото 

на високите цени. 

Експертите твърдят, че от гледна точка на убеждаващото въздействие, 

най-важният компонент в рекламната комуникация е емоционалната 

ангажираност. В желанието си да наложи новата концепия, да насърчи об-

щуването и да направи живота на хората по-усмихнат, младият маркетингов 

екип на vivatel успя да вдъхне живот на теорията. Атрактивни продукции с 

филмови сюжети продължиха емоционалния разказ за бъбривата 

принцеса и в клиповете на vivatel се приютиха още вълшебни герои, ембле-

матични смелчаци от Холивуд и лица от България.

Модерна Снежанка диагностицира с лекота българския тийнейджър и уста-

нови, че „се нуждае от презареждане”. Обещанието й за „яко зареждане” 

успява да изкуши дори бабата на скептичния младеж. 

Възхитителна сцена като в пиеса на Шекспир, в която двама влюбени се 

обясняват в стихове, а безпощаден бирник им иска по левче за всяка дума. 

За да превърне в реалност мечтите им за достъпно общуване, на помощ се 

притича феята vivatel SIMпатия. Армия от потребители, сплотена общност 

от честни данъкоплатци ликува от предоставената възможност за свободно 

общуване. Клипът прави препратка към изпълнената със страст история на 

„Смело сърце” и същевременно търси комичен елемент с внасянето на съ-

временни детайли и атрибути в облеклото и визията на героите. Следва още 

една холивудска история, забавно интрепретирана в стилистиката на „Гово-

ри смело”. Посланието й е, че с vivatel всичко е възможно и не е е нужно да 

си мерим приказките, защото „ние тук говорим безплатно”. Свежото чувство 

за хумор открои и последния клип на мобилния оператор, а фразата „Кво 

им става на тия жени” го превърна в една от най-запомнящите се реклами. 

Доброто настроение и естественият смях на музикантите от популярната рок 

група „Щурците” направиха и от тази приказка разпознаваема и любима 

лятна история.

Това са само част от сюжетите на рекламните клипове на vivatel. Истории 

за хора - близки, забавни, легендарни, обикновени, скептични, романтични... 

и усмихнати. Рекламните лица на моблиния оператор излъчват позитивизъм, 

защото идеята на компанията, чието име асоциира представата за жизне-

ност и дълголетие, е да утвърждава положителното отношение към живота и 

усмивката.

Финалните думи от първия рекламен клип на vivatel днес могат да бъдат 

трансформирани така: „и аз съм там, и аз приказвам”, защото приказката се 

случва тук и сега. А „приказката” е свят, който дава свобода на разказвача 

да създава реалности и да снема бариерите на социалната условност, 

защото борави с фундамента на хуманността.

В последната седмица на август Getty Images, световен лидер в създаването 

и разпространението на визуално съдържание, откри обновения си сайт 

gettyimages.com, който съчетава най-новите технологии с последните тен-

денции при търсенето и доставянето на креативни изображения и филмови 

клипове. 

Фокусът на нововъведенията е насочен към създаването на една рефор-

мирана среда, която съчетава бързина и ефективност на работата с online 

банката в мрежата. Сайтът, който е посещаван от милиони потребители все-

ки ден, обединява за първи път пълните колекции на компанията от репортаж-

на и сток фотография. Това означава, че арт директор от рекламна агенция 

и фото редактор от списание могат да търсят в една и съща база данни, 

съчетаваща креативни изображения със стилизирана концепция за силно 

въздействащи послания и документални съвременни и архивни фотографии, 

които отразяват новините, спорта и шоубизнеса. И всичко това е събрано на 

един интернет адрес.

Getty Images предлага видими визуални подобрения и нова оперативна 

логика, чиято цел е да задоволи едновременно нуждите на медийния и на 

рекламния пазар. Ключов принцип при изграждането на сайта е внедря-

ването на нов механизъм за търсене, който позволява на потребителите да 

намират желаните изображения изключително бързо, опитът им се обогатява 

и чрез разкриването на неочаквани снимки и клипове. Новата навигационна 

структура локализира мигновено съдържанието, което отговаря на зададе-

ните теми и концепции, а филтрите за стесняване на търсенето наподобяват 

миниречници с пределно изчерпателни ключови думи. 

Този подход дава възможност да фокусирате търсенето си в хиляди посоки, 

задавайки критерии, като локация, пол, концепция, стил и много други. 

Допълнително удобство е опцията More images like this, която задейства 

напълно нова селекция, опирайки се на съдържанието и идеята на снимка-

та. Водещият фактор тук е емоцията, която е заложена в снимката, и новите 

резултати ще покажат изненадващи интерпретации на основния контекст. 

Всички нови инструменти, описани дотук, маркират промените, свързани 

със стандартното използване на сайта на имидж банката. Добре познатият 

процес на задаване на ключови думи и концепции обаче е надграден с една 

изцяло нова функция, наречена Catalyst. Единствен по рода си, този високо 

интерактивен инструмент показва допълнителни концепции и ключови думи, 

откриващи нов свят от креативни възможности. Търсенето в Catalyst работи 

на принципа на брейнсторминг, предлагайки неочаквани идеи и визуални 

решения, които могат да ви провокират и осмислят по нов начин резултатите 

на търсенето ви.

Наскоро Getty Images обнови и филмовата си секция. Привютата на клипо-

вете вече могат да бъдат разглеждани директно от сайта, а темите и съдър-

жанието са значително обогатени, след като имидж банката стана партньор 

на компании като Discovery Footage Source, Archive Films, Universal Studios и 

Warner Bros. Entertainment.

В началото на годината Getty Images придоби една от най-сериозните колек-

ции от прес фотографии - WireImage. В сделката се включват Media Vast, соб-

ственик на WireImage и на две други колекции - FilmMagic и Contur Photos, 

които напълно покриват всички визуални сектори и утвърждават мястото на 

Getty Images като лидер в световен мащаб. 

Guliver Photos представят официално сайта у нас.

GETTY IMAGES С НОВ САЙТ
НАЙ-СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИЧНИ ИНСТРУМЕНТИ РАЗКРИВАТ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛЕН СВЯТ ОТ 

КРЕАТИВНИ РЕШЕНИЯ В МРЕЖАТА
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КОЛЕКЦИОНЕРЪТ 
СЪР ЕЛТЪН ДЖОН Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ ПОЧИТАТЕЛ НА СКАНДАЛНАТА ФОТОГРАФКА НАН ГОЛДИН

Британският композитор и изпълнител сър Елтън Джон предостави личната си колекция от творби на американска-

та фотографка Нан Голдин на центъра за съвременно изкуство BALTIC в Гейтсхед, Англия. Фотографиите, обеди-

нени в цикъла „Денят на благодарността”, са подредени в изложба, която ще продължи до 6 януари 2008 г. Голдин 

е съхранила в кадри най-провокативните моменти от живота си в периода 1973-1999 година. Ретроспективата 

проследява обичайните за авторката теми - секса, приятелството, личните драми на приятелите, както и близки и 

болезнени срещи с носители на вируса на СПИН.

„Единственото ми желание е да съхраня у хората усещането за живот, както и да им покажа силата и красотата, 

която виждам във всеки един от тях. Искам хората от моите фотографии да не се страхуват да се взират назад в 

миналото си!”, издава концепцията на проекта си Нан Голдин. 

Дневниците на Нан

Нан Голдин започва да се занимава с фотография още в тийнейджърските си години в Бостън, Масачу-
зетс, водена от неистов глад за истината в живота. Самоубийството на сестра й и отказът на ро-
дителите й да коментират трагичния инцидент в семейството, я принуждават да търси отговори на 
всичките си въпроси чрез фотографията. Болезнена интимност, стряскаща провокация и хаплива ирония 
определят стила й. По време на следването си в училището към Музея за приложни изкуства в Бостън тя 
представя проекта си „Балада за сексуалната зависимост” (1981 г.) и печели много почитатели. Девет 
години по-късно довършва разказа за битката между живота и смъртта със серия портрети на тра-
вестити и близки нейни приятели - носители на вируса на СПИН. През 1996 г. Нан Голдин, чието име вече е 
синоним на провокацията в изкуството, представя „Балада за сексуалната зависимост” в музея „Уитни” 
в Ню Йорк.

текст Жана Нинова 
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LCD IN THE SKY OF DIAMONDS
ТЕЛЕВИЗОРИТЕ СА НАКИЧЕНИ СЪС СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ, 

НАЙ-СКЪПИЯТ LCD СТРУВА $ 130 000 СПОРЕД КЛАСАЦИЯ НА СП. „ФОРБС”

Ако в днешни дни искате да впечатлите съседа си с телевизор, 

трябва доста да се постараете, поне в САЩ. Там всяко четвърто 

домакинство има широкоекранен плазмен или LCD, при това HD 

(High Definition), тоест може да приема цифров сигнал.

Но колко души в квартала се изтягат пред 103-инчов Panasonic 

TH-103PF9UK? Имате шанс да сте съсед на такъв телевизор, 

ако живеете до собственика на баскетболния отбор Dallas 

Mavericks Марк Кюбън, който наскоро си купи такъв. 

Той струва 70 000 долара. Макар че е с най-големия плазмен 

екран на пазара и с най-високата възможна резолюция - 1080 

пиксела, цената е астрономическа, констатира сп. „Форбс”. 

Авторитетното издание направи класация на най-скъпите теле-

визори, които се продават в света, и установи, че те впечатляват 

по-скоро с екстравагантност, отколкото с качество.

Цените на големите телевизори с плоски екрани спаднаха с 

40 до 74 процента през 2006 г. Да вземем 71-инчовия плазмен 

LG Electronics. В началото на миналата година той струваше 

70 000, днес върви за 15 000 долара. Това е чудесна новина за 

клиентите и кошмар за производителите. Те се целят в пазарната 

ниша на най-богатите и чудейки се с какво още да ги изкушат, 

започват да труфят стоката си със скъпоценни камъни.

Споменатият LG комплект например сега се предлага в обков 

от 24-каратово злато за $ 80 000. Не ви е достатъчно разкошен? 

Тогава опитайте 40-инчовия италиански LCD телевизор Keymat 

Industrie Yalos Diamond. Схващайте думата „диамант” буквално 

- в рамката на екрана са инкрустирани 160 брилянта, а постав-

ката му е от бяло злато. Цената е подобаваща - 130 000 долара.

Означава ли това по-добра картина? Едва ли, пише „Форбс”. 

Най-новите телевизори с огромни екрани за $ 20 000 например 

не са по-хубави от предхождащите ги модели. Само цената е 

друга. „Тя е сложена съвсем произволно. Но хората, за които е 

предназначена, всъщност не се интересуват от цената - те биха 

платили всяка поискана сума”, казва Едуард Тейлър от марке-

тинговия отдел на DisplaySearch.

Кои са клиентите? От Panasonic твърдят, че са продали изненад-

ващо много телевизори от $ 70 000 на фирми за заседателни 

зали, панаирни палати, молове и летища. 

От 103-инчовия модел се интересуват и видни спортисти, които 

вероятно искат да се гледат в размер едно към едно, пише 

„Форбс”. Филмови звезди, търговци на недвижими имоти, лека-

ри, адвокати също му налитат. 

Sony Bravia KDL-70XBR3 струва $ 33 000 и със своите 70 инча е 

сред най-големите плазмени екрани на пазара. Фирмата се 

бори успешно с болестите на голямата плазма - деформирани и 

едрозърнести образи.

Рекламираният от Мартин Скорсезе 65-инчов Vidikron Plasma 

View VP-6500VHD за $19 999 се хвали с 60 000 часа живот на ек-

рана и добра картина на над 3000 метра надморско равнище 

- обичайния проблем за повечето плазми в ски курортите. Той е 

и единственият, приспособяем за аудиостандарта THX.

Bang & Olufsen: BeoVision 9-50 за $ 19 900 разчита на прочутия 

датски дизайн на фирмата. Друга екстра е централно вграде-

ният говорител и поставката, която се върти автоматично, докато 

намери най-добрия ъгъл за гледане. Има видео рекордер с 

уникалната памет от 250 гигабайта и сензор, който регулира 

яркостта и контраста според светлината в дома ви.

При Fujitsu Aviamo P65FT00AUB за $ 17 999 няма ефектни трикове. 

Предимствата на този минималистичен 65-инчов телевизор са 

идеалното качество на образа и уникалният дизайн на японеца 

Шигеру Учида. Той увеличава ниската резолюция до рекордни-

те 1080 пиксела и изглажда неравните образи с корекция на 

цветовете.

NEC MultiSync LCD5710 се продава на цена $ 14 999. Той е под-

ходящ за летища, ресторанти, универсални магазини, защото 

е много ярък, предлага възможност за гледане от удобен за 

минувачите ъгъл до 176 градуса и е конструиран да издържа на 

24 часа непрекъсната работа. Няма обаче вграден говорител, 

защото е предвиден главно за големи търговски обекти.

На фона на останалите Loewe Individual 46 Compose изглежда 

евтин - само 12 226 долара. Върви в комплект с видео рекордер.

Но истинските видео сноби знаят, че най-доброто качество на 

картината не може да се постигне при телевизорите - били те 

HD или не. „Те си купуват HD проектори. Ако си много богат, 

вземаш проектор от Vision Experience, където комплектът върви с 

гигантски надуваем екран, подходящ за гигантска тълпа гости в 

гигантско имение”, казва Едуард Тейлър.
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Промени в сутрешния блок на БНТ

Cутрешният блок на националната телеви-

зия от октомври ще бъде сериозно обновен. 

Промените засягат и визията, и съдържанието: 

програмата ще се заснема в много по-голямо 

студио, а декорът ще бъде напълно различен. 

Сутрешният блок на БНТ ще бъде разделен 

на 4 части: политика, култура, новини и спорт, 

и лайфстайл. Времетраенето на предаване-

то ще бъде удължено. Водещите си остават 

същите.

Есен по НОВА

Новото риалити шоу „Пълна промяна” стар-

тира на 17 септември 2007 г. по НОВА телеви-

зия. То ще бъде излъчвано три пъти седмично 

- понеделник, вторник и сряда от 20.00 до 21.00 

часа. От 17 септември започва излъчването и 

на следните сериали: „Правосъдие” - 1 сезон, 

всеки четвъртък, петък и събота от 20.00 до 

21.00 часа; „Д-р Хаус” - 3-ти сезон, нов - всеки 

делничен ден от 21.00 до 22.00 часа; „Лас 

Вегас” - 4-ти сезон, нов - всеки делничен ден 

от 22.30 до 23.30 часа.

На 22 септември започва представянето 

на повече от 50 документални заглавия на 

„Дискавъри”. Те ще бъдат излъчвани веднъж 

седмично в събота следобед, а тематиката е 

различна. Някои от имената са „Нострадамус 

- истината”, „Екстремна пластична хирургия”, 

„Животните на Китайския зодиак”, „Най-опас-

ните места в света”.

 В „Сделка или не” ще присъстват почти всички 

съквартиранти от втория Вип сезон на „Биг 

Брадър”. ТВ играта ще има и няколко благот-

ворителни епизода, в които участници са Ники 

Дойнов, Гала и Витомир Саръиванов.

Нови акценти в програмната схема на bTV 

„SURVIVOR ЕКСПЕДИЦИЯ „РОБИНЗОН” 
Това е името на новия Survivor. Риалити форма-

тът ще предложи на зрителите още по-екстрем-

ни и вълнуващи телевизионни приключения - с 

нови правила, много по-сурови условия за 

оцеляване и неочаквано тежки изпитания не 

само за силата, а и за духа на участниците.

Вторият сезон на формата се реализира от 

екип от близо 150 души. Продуцент на „Survivor 

Експедиция „Робинзон” e bTV съвместно с 

британската фирма Castaway. Техническа-

та реализация се осъществява от Promofilm 

- американската компания, която бе партньор 

на bTV и в първия сезон на Survivor. Телевизия-

та работи по формата в асоциация с проду-

центската компания „Дрийм тийм”.

Двайсет и двама участници ще се борят за 

наградата от четвърт милион лева през тази 

година. Tе бяха предпочетени след продъл-

жителен кастинг, за който се записаха 26 000 

кандидати за по-малко от месец. Избраните 

са от 13 населени места в страната, най-

младият е на 18 години, а най-възрастният - на 

54. Макар и движени от различна мотивация, 

всички са твърдо решени да победят във вто-

рия сезон на българския Survivor. Участниците 

са съвсем различни един от друг като типажи, 

сред тях има дори младоженец. Те отново ще 

бъдат разпределени в две племена. 

Двайсет и осем годишният актьор от Народния 

театър „Иван Вазов” Владимир Карамазов 

беше избран за водещ на „Survivor Експедиция 

„Робинзон”. bTV го предпочете пред оста-

налите заради най-доброто му представяне 

на кастинга, отличните му импровизации и 

безспорния му актьорски талант.

Карамазов е завършил актьорско майстор-

ство в НАТФИЗ, в последния клас на проф. На-

дежда Сейкова. Веднага след дипломирането 

си през 2001 г. е поканен да започне редовна 

работа в Народния театър, играе там и до 

днес. Изиграл е над 30 роли за изминалите 5 

години, включително и в постановки в Сатирата 

и Театър 199.

Карамазов е голям почитател на формата 

Survivor и признава, че носи авантюристичен 

и приключенски дух. Обожава пътешествията, 

предпочита непопулярните дестинации и до 

момента е обиколил близо 40 държави в Азия, 

Европа и Америка. 

Водещият е преминал всички тестове и изпи-

тания, на които бяха подложени и избраните 

участници във втория сезон на Survivor.

„Survivor Експедиция „Робинзон” стартира в 

ефира на bTV на 24 септември и ще се излъч-

ва всеки делничен ден от 20.00 часа.

ТОВА ГО ЗНАЕ ВСЯКО ХЛАПЕ!
Новата телевизионна игра на bTV - „Това 

го знае всяко хлапе!”, ще тества знания на 

възрастни върху училищния материал до пети 

клас. Предаването е българският вариант на 

телевизионната игра Are You Smarter than a 

Fifth Grader, съвсем нов американски формат, 

чийто автор е световноизвестният английски 

продуцент Марк Бърнет. bTV избра „Междин-

на станция” - компанията на популярните bTV 

лица Иван и Андрей, за изпълнителен проду-

цент на новото шоу.

В играта възрастни хора ще отговарят на 

въпроси и задачи „от отделенията”. Състезава 

се по един играч на цикъл, който се стреми 

да отговори правилно на десет въпроса от 

учебниците. Ако успее, получава още един 

(единайсети) въпрос за голямата награда. Ако 

се откаже по време на състезанието, приби-

ра парите, които е спечелил до момента, но 

ако сбърка - взема малка утешителна награ-

да. Съществен момент от играта е отпадането 

на участника. Независимо дали се оттегля по 

собствено желание или заради грешен отго-

вор, той трябва да каже пред камерата: „Това 

го знае всяко хлапе, но аз НЕ!”

Ролята на жокери през целия сезон на преда-

ването играят пет деца на възраст около 10-11 

години, които помагат на състезателите със 

своите знания. В играта могат да участват пъл-

нолетни хора, които смятат, че се реализират 

успешно в живота. 

Марк Бърнет е създателят на жанра риалити 

шоу в САЩ, а най-успешният му проект досега 

е Survivor. Премиерата на Are You Smarter 

than a Fifth Grader е на 27 февруари тази 

година. Предаването веднага става хит, като 

отбелязва изключително високи рейтинги. Впо-

следствие е продадено на още 23 държави, 

сред които са Австралия, Бразилия, Обедине-

ното кралство, Германия, Испания, Румъния, 

Русия, Турция, Унгария и България.

„Това го знае всяко хлапе!” стартира в ефира 

на bTV на 15 септември и ще се излъчва всеки 

делничен ден от 18.00 до 19.00 часа.

В средата на октомври на екрана ще се появи 

и новото следобедно токшоу „Часът на мама”, 

чрез което bTV ще отговори на интереса на 

зрителите към предаване, в което те могат да 

намерят отговори на всички свои въпроси, 

свързани с майчинството, да чуят различни 

мнения и дори да получат подкрепа. Предава-

нето трябва да увеличи още повече интереса 

на зрителите към дневната програма на bTV. 

„Часът на мама” е копродукция на bTV и 

продуцентките Милена Будинова и Миглена 

Ангелова.

През есента зрителите ще могат да проследят 

и новия сезон на риалити формата „Такъв е 

животът”, който този път е посветен на чужде-

нците в България.

НОВИНИ И ПУБЛИЦИСТИКА
„bTV Новините” запазват формата и часове-

те си на излъчване. Централната емисия на 

„bTV Новините” ще продължи да се излъчва от 

7 вечерта. Новият формат, въведен на 7 юли 

2007 г., се оказа много успешен за медията 

- „bTV Новините” от 7 вечерта достигнаха 46% 

пазарен дял.

„bTV Репортерите” ще предложат нови раз-

следвания на зрителите от 9 септември, а „Ре-

ално” с Иван Бедров и „Бизнесът” се завръщат 

с малки промени във форматите си, които ще 

направят предаванията по-интересни. През 

есента ще се излъчи и новата поредица от 

рубриката „bTV Документите”, която включва 

филми за Афганистан на Венелин Петков.

През новия сезон bTV отново ще предложи на 

зрителите си популярните форуми от света на 

спорта - „Шампионска лига” и „Формула 1”.

Част от програмата е отделена за качествено 

кино, сред хитовите заглавия са „Елизабет”, 

„Влюбеният Шекспир”, „Зелената миля”, 

„Шрек” 1 и 2, „Запознай се с нашите”, „Мики 

синьото око”, „Нотинг Хил” и други.

Зрителите ще могат да гледат любимите 

сериали „Анатомията на Грей” - 3-ти сезон, 

„Отчаяни съпруги” - 3-ти сезон, и „Кварталът на 

богатите” - 4-ти, последен сезон.

“Модърн Таймс Груп” завладя сериозни пози-

ции в Централна и Източна Европа

Резултатите, публикувани от шведската 

„Модърн Таймс Груп” (MTG) по-рано тази 

седмица, само потвърдиха водещото място 

на Централна и Източна Европа в цялостната 

стратегия на компанията. Продажбите на 

„Вайасат Броудкастинг” в региона значително 

нарастват, през 2007-а те ще са 24% за Q2, 

вместо очакваните 19% на година. Цифрата 

на „ЕБИТ” (EBIT), ако руската „СИТИСИ (СTC) 

Медия” се вземе предвид, e още по-впечатля-

ваща - 29% (23%). 

Същинският успех за MTG в региона може да 

бъде открит сред прибалтийските републи-

ки, Русия и Унгария. В населените сектори 

„Вайасат” се оказва в изключително пече-

ливши позиции в Естония, Латвия и Литва, със 

своите „ТВ3” и второстепенни канали (3+, 3+ и 

„Танго ТВ”), обхващащи през 2007 г. цялостен 

зрителски дял от 40,3% при възрастова група 

15-49. Компанията отбелязва успех след успех 

и в Русия, едновременно с регионалния си 

канал DTV и с медийната група СТС. Въпреки 

че последните резултати на групата още не 

са оповестени, СТС вече предоставиха пълни 

прогнози за консолидирани приходи от $ 500 

милиона (364,4 милиона евро). 

От друга страна, в Унгария „Вайасат 3” из-

глежда, че държи позиции в пазар, където все 

още е валидно господството на двата нацио-

нални комерсиални канала RTL Klub и „ТV2”. 

Истински костеливият орех е Чешката репу-

блика, където „Prima TV” върви ръка за ръка с 

СME’s TV Nova, която 13 години след старта 

си продължава да е сред най-успешните 

комерсиални станции в региона. В условия, 

определени от MTG като „трудни”, ТV Prima се 

сблъска със 17% спад спрямо предишни годи-

ни, в продажби през втората четвъртина. 

MTG си прокарва път към Словения, където 

среща съпротивата на добре установения 

пазарен водач СМЕ, и тепърва търси твърда 

почва за стъпване на балканския пазар през 

Балканската медийна група (BMG). Нейните 

ниско заплатени ТВ операции продължават да 

растат главоломно, обслужващи малко над 23 

милиона абоната в региона до края на юни. 

Макар бъдещите придобивки да са неизбеж-

ни, такива си остават и предизвикателствата 

на все по-конкурентния пазар на Балканите. 

Резултатите на „Модерн Таймс Груп” са 
анализирани от Крис Дзиадул

Европа се обръща към рекламата в мрежата

Тя ще скочи над два пъти през следващите 
2 години, прогнозира Forrester
Европа ще увеличи повече от два пъти 

разходите за реклама в интернет през 

следващите пет години, прогнозира 

американската изследователска група 

Forrester, цитирана от британския в. „Гардиън”.

Анализаторите предвиждат, че рекламира-

нето онлайн ще нарасне от 7,5 млрд. през 

миналата година до над 16 млрд. през 2012 г. 

Това значи, че 18% от общите медийни бюдже-

ти ще отиват за email, search, display и друго 

рекламиране в мрежата, казват от Forrester. 

За целите на проучването те са изследвали 

25 000 потребители и са интервюирали 24 

водещи търговски фирми в Европа.

Великобритания отново ще е първа по разходи 

за реклами в мрежата.

Броят на потребителите на бърз интернет 

ще скочи от 47 до 83 млн. през изследвания 

период и онлайн рекламирането все повече 

ще се разширява в нови формати като 

видеото, това е друг извод от направеното 

изследване. 

Наливането на пари в този вид реклами 

отразява промяната в медийните навици 

на хората. Над една трета от европейците 

вече гледат по-малко телевизия, защото са в 

мрежата, излиза от сондажа на Forrester. Той 

обаче повдига и въпроса доколко е ефективна 

онлайн рекламата. Над една трета от 

интернет потребителите смятат, че рекламите в 

мрежата не казват истината.

Друга 1/3 от потребителите казват, че не са 

против рекламата, която съвпада с техните 

интереси. 40% вярват на сайтовете, които 

правят сравнения на цените, а 36% не се съм-

няват в обективността на отзивите за различни 

продукти в мрежата. Това подсказва, че ре-

кламодателите могат да правят повече онлайн 

маркетинг, включително кампании по имейла и 

реклами в блоговете. 

Отличната перспектива пред онлайн рекла-

мата тласка големите интернет и техноло-

гични фирми към сделки като покупката от 

Google през април на DoubleClick - водеща 

онлайн рекламна мрежа, за 3,1 млрд. дола-

ра. Microsoft бързо я последва, като заплати 

6 млрд. долара за сиатълската маркетингова 

компания aQuantive.
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С П И С А Н И Е  З А  М Е Д И Я  Б И З Н Е С  И  Р Е К Л А М А

# 002 ДЕКЕМВРИ 2006

ПАОЛО МАЛДИНИ, СНИМКА PETER GEHRKE

С П И С А Н И Е  З А  М Е Д И Я  Б И З Н Е С  И  Р Е К Л А М А

# 001 СЕПТЕМВРИ 2006

ФОТОУВЕЛИЧЕНИЕ НА 10 ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ ЖЕНИ
ПАВЕЛ ЧЕРВЕНКОВ

КОЯ ПО ДЯВОЛИТЕ Е МАРТА СТЮАРТ

REAL FACTORY

С П И С А Н И Е  З А  М Е Д И Я  Б И З Н Е С  И  Р Е К Л А М А

# 004 МАРТ 2007

MOLLOV PICTURES

СВЕТЪТ ПРЕЗ MONOCLE

КАБЕЛИ 1
ФЕСТИВАЛ КАТЕГОРИЯ LUKS

фотография Александър Моллов

# 006 ЮНИ  2007

МИНА-АНХЕЛА ИГНАТОВА:  МОДНАТА ФОТОГРАФИЯ Е И БИЗНЕС
СЪНЯТ НА ВОЕННИЯ КОРЕСПОНДЕНТ
ТИПОГРАФИЯТА НА ФОЛЧ
ЕВРОПЕЙСКИ НАГРАДИ ЗА ДИЗАЙН
GO FEST!

Joe di Marco реге, хип-хоп, соул – китарист от Fugees Camp, Ню Йорк.
Предстоящо излизане на албум – октомври 2007.
Фотография Мина-Анхела Игнатова

# 005 АПРИЛ  2007

М ОТ МАДОНА
ВАСИЛ ГЕРМАНОВ: СПИСАНИЯТА СА ГОЛЯМАТА МИ СТРАСТ

КАБЕЛИ 2
АНЮТА КАЧЕВА: ВРЕМЕ Е ЗА КУЛТУРА

фотография Васил Германов
модел Таня Илиева

mediaboxx # 008 септември 200730

# 008 СЕПТЕМВРИ 2007

ФАРА 2007 - 
В ПОДКРЕПА НА ДОБРИТЕ ИДЕИ В РЕКЛАМАТА
РЕЖИСЬОРЪТ ДИМИТЪР МИТОВСКИ ПРЕД MEDIABOXX

TREND: БЕЗПЛАТНИТЕ СПИСАНИЯ
НАН ГОЛДИН И „БАЛАДА ЗА СЕКСУАЛНАТА ЗАВИСИМОСТ”

ФОТОГРАФИЯ ПИТЪР ЛИНДБЪРГ

BBC снима „Римски мистерии” и у нас

Сериалът „Римски мистерии”, който успешно 

измества манията „Хари Потър”, стъпи и на 

българска земя. В студио „Ню Бояна” започ-

наха снимките на втория сезон на хитовата 

продукция на BBC. Първият сезон на „Римски 

мистерии” е събрал над 1 милион зрители. 

Новите серии, част от които се снимат в 

България, вече са продадени в Австралия, 

Канада и много европейски страни. Създаден 

по хитовата поредица на Карълайн Лоурънс, 

филмът се разклонява и с компютърна игра, 

всякакви аксесоари, а авторката обещава да 

напише и пътеводител към екранната история. 

Главните роли в продукцията са поверени 

на актьори със средна възраст 14 години, 

начело с Франческа Айсърхууд в ролята на 

Флавия. „Тя много прилича на мен. С много 

силен характер и това ми харесва”, споделя 

Франческа. Български млади таланти също се 

включват във филма с танци, реплики и викове. 

Много родни звезди са привлечени за хитовия 

сериал, но ще се появят в различни снимач-

ни дни. Италиански и български художници 

изписват римските елементи на декора, 

а каскадьорите също са си наши. „Тук се 

работи много лесно, защото има страхотни 

майстори на декора, актьори, има и много 

пространство. А и българите много повече се 

доближават до римляните като външен вид, 

отколкото англичаните”, поясни продуцентът 

Джейн Доунси. Новите „Римски мистерии” се 

вписват в 20 епизода и 10 млн. паунда. След 

България снимачните приключения продължа-

ват в Малта и Тунис.

„Диема вижън” представи новата си про-

грамна схема

Изпълнителният директор на „Диема вижън” 

Лоранс Миал-д’Аут представи новата про-

грамна схема на телевизионните канали. 

Различният облик и програмна схема са нало-

жени от спецификата на българския пазар и от 

новия собственик - международната компания 

MTG. Фирмата е най-големият оператор на 

развлекателни и платени канали в Скандина-

вия и Балтийския регион. Телевизионните кана-

ли на Viasat достигат до повече от 100 милиона 

зрители на ден в Европа. 

Реклама ще ни облъчва вече и в YouTube, 

Google трябва да си върне инвестициите

YouTube въвежда реклама във видео клипове, 

информираха световните агенции. 

По този начин най-популярният уебсайт за 

споделяне на видео формати ще се постарае 

да оправдае цената от 1,65 млрд. долара, 

която Google плати за него. Освен това сайтът 

ще се опита да върне значението на видео 

рекламите в мрежата. Според мениджърите 

на YouTube техният подход няма да навреди 

на класифицираната реклама в резултат на 

търсене.

Фестивалното радио „Аполония” възстановя-

ва излъчване на вълните на РФИ България.

След две години прекъсване радио „Аполо-

ния” звучи по време на Празниците на изку-

ствата в Созопол на честота 93.7 FM. Радиото 

е резултат от тясното сътрудничество на БТК, 

Община Созопол и Радио Франс Ентерна-

сионал, което излъчва в София на 103.6 FM. 

Като част от световната мрежа на Радио 

Франс, РФИ е единствената чужда медиа, 

която продължава да информира българските 

слушатели на български език за всички важни 

политически, икономически и културни събития 

от света. Така и тази година Празниците на 

изкуствата Аполония са единственият между-

народен фестивал на културата в България със 

собствено радио. Неговите излъчвания започ-

ват на 31 август с откриването на фестивала и 

приключват на 9 септември. В програмата на 

радиото се осъществяват директни излъчва-

ния от Созопол с фокус върху акцентите от 

пъстрата фестивална програма. В предава-

нията „Днес” и „Въпреки” с водещ Стефан 

Джамбазов ежедневно се отразяват събитията 

от театралния, филмовия афиш и изложбите на 

фестивала. Предаването „Контекст” 

на Тони Николов среща слушателите с лите-

ратурните премиери на Любчо Георгиевски 

и Илия Троянов. Музикалната програма на 

фестивала присъства в предаванията „Дюкян 

Меломан” на Явор и Маргарита, „Класика” на 

Борислав Ковачев и „Тера Музика”на Виктор 

и Данчо. 

Ново бебе в софийския радиоефир

На 15 август 2007 в софийския ефир стартира 

радио „Мелъди” на 93.9 MHz, менажирано 

от Радиокомпания „Си Джей”, в която влизат 

радиата: Jazz FM radio, Classic FM radio, radio 

N-JOY, radio Z-Rock. 

„Мелъди” е широкоформатно радио, насочe-

но към широк кръг аудитория - от 25 до 60 

години. Залага на най-доброто и мелодично 

звучене от 50–те, 60–те, 70–те, 80–те, 90-те и 

есенцията от съвременната попмелъди музика 

и класически български хитове. В ефир ще 

звучат само музика и кратки новини на поло-

вин час. Радио „Мелъди” се отличава по две 

основни черти от конкурентите в радиоефира 

- изключително музикално разнообразие в 

ротацията и докосване до златните евъргрийн 

песни, всичко комбинирано в перфектен 

музикален микс. Слоганът на новото радио е: 

„Златни и завинаги!”

MAD TV излъчва първа в Европа

новия клип на Linkin Park 

Видеото носи името Bled It Out. Парчето звучи 

изцяло в стилистиката на групата и е втори 

сингъл от последния им албум Minutes To 

Midnight. Режисьор на клипа е Джо Хан (Joe 

Hahn), който е работил и по други проекти на 

Linkin Park. Сингълът на необандата успя да 

влезе в най-големите музикални класации в 

САЩ и Европа, в чарта на Billboard веднага 

зае 22-ро място. В Bleed It Out MC-то на бан-

дата Майк Шинода (Mike Shinoda) рапира, без 

да пести ругатни и богохулства. Linkin Park за 

първи път издават сингъл, използвайки подобен 

език. MAD TV го представя ексклузивно на 

Континента.

Европа се обединява и в мрежата

Европейският интернет домейн, т.е. адресите, 

които завършват на „.eu”, навършват една 

година. Повече от два милиона и половина 

са сайтовете, регистрирани в този домейн. 

Има много фактори, които със сигурност са 

допринесли за неговия успех, но най-силният 

със сигурност е търговският. Във всяка една от 

европейските страни членки интересите са 

различни. По последни данни новите в семей-

ството разчитат много на домейна „.eu” и на 

европейските пазари за развитието на тяхната 

индустрия и търговия. Страните с най-много 

регистрирани сайтове в европейския домейн, 

са Германия, Дания, Холандия и Великобрита-

ния. Това са и държавите пионери на проекта. 

Напоследък и много международни компании 

регистрират сайт на домейна „.eu”. Първо-

началната такса е ниска, около 5 евро, но за 

допълнителните услуги тарифите скачат до 30 

пъти.

Deep Purple ще свирят за рождения ден на 

Z-rock 

На 1 ноември зала „Фестивална” в София ще 

посрещне голямата легенда в рок музиката 

Deep Purple по покана на „Болкан ентъртей-

мънт къмпани” и по повод 1 година Z-ROCК. На 

официалния сайт на групата е публикувана 

информацията за датите и градовете, през 

които ще премине пърпъл вълната. София е 

вече запазено място. Билетите ще се пуснат 

в продажба на 3 септември - понеделник, 

на промоционална цена от 30 лв. до края на 

септември в билетен център НДК. В България 

ще представят турнето, започнало от 2006 

- Rapture of the Deep Tour, основано на едно-

именния им последен албум от 2005. Групата 

пристига в деня на концерта в състав: Иън 

Пейс - барабани и перкусии, Роджър Глоувър 

- бас, Стийв Морз - китара, Дон Еъри - клави-

шни, и Иън Гилън - вокали. 

GTV с нова опаковка

От края на август комедийният канал GTV е 

с нова графична опаковка. В подкрепа на 

новата визия комедийният канал разработи 

и специална рекламна кампания под мотото 

„Животът е смешен”. Лица на кампанията са 

самите Братя Мангасарян, които ще прово-

кират положителни емоции от билбордове, 

автобусни спирки и подлези. GTV Комедийният 

канал търси смешната страна на живота и 

провокира вашето положително мислене. Ето 

защо и новото лого напомня усмивка, а самият 

фон със сини мехурчета носи лекота. 

БНТ организира Ден на отворените врати 

На 16 септември 2007, в навечерието на 

празника на София, всеки, който пожелае да 

се запознае с известните лица от екрана, да 

види как се правят предаванията или просто 

да сподели проблемите си, е добре дошъл на 

„Сан Стефано” №29. Идеята за провеждането 

на Ден на отворените врати на БНТ, какъвто не 

е организиран досега, е резултат от усилията 

на обществената телевизия да бъде възмож-

но най-близо до своите зрители. Партньор и 

съорганизатор на БНТ в тази инициатива е Сто-

лична община, а денят на отворените врати е 

и част от честванията по случай празника на 

София. 

новините подготвиха Антоанета Пунчева и Мануела Манлихерова 




