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ЗА ГРАДЪТ МЕДИА ГРУП

ГРАДЪТ Медиа Груп е водещата business2business медийна платфор-
ма в сферите на сградното строителство и архитектура, градските 
проекти, стратегическата инфраструктура, инвестиции и пазара на 
недвижими имоти.

Издатели сме на сп. “Градът” (наследник на в.„Строителство Градът”, 
издаван от 1997 г. до 2015 г.), организатор на Национален конкурс 
„Сграда на Годината“ (от 2002 г.), инициативата Награди за принос в 
развитието на инфраструктурата на България Infrastructure Bulgaria 
Awards (от 2016 г.), професионалните серии за сградно строителство 
и инвестиции Building Innovation Forum Series, инвестиционните фо-
руми BalREc, годишна конференция „Стратегическа инфраструктура 
България“, Академия Градът и др.

Предоставяме на компаниите възможност да създават контакти, да 
се позиционират на пазара, да популяризират своите продукти и услу-
ги сред специализирана и таргетирана аудитория и по този начин да 
правят бизнес по-ефективно.

Променяме се заедно с тези, които ползват нашия продукт. Изграж-
даме партньорства, основани на почтеност, откритост и доверие, 
като съзнаваме особената природа на медийния бизнес и отговор-
ността му пред индустрията и обществото.
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ПЛАТФОРМИ

| Печатни издания

| Уеб информационни платформи (Digital)

| Конференции

| Награди/ Гала-вечери

| Инициативи

СЕКТОРИ 

| Сградно строителство и архитектура

| Пазар на недвижими имоти

| Стратегическа инфраструктура

| Градски проекти
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АУДИТОРИЯ

Проектите на ГРАДЪТ Медиа Груп са предназначени за водещите ком-
пании, които активно оперират в секторите, които следим, и са свър-
зани с мащабните проекти и реализации. Съдържанието ни е предназ-
начено за тези, които взимат решения, инвестират и управляват. В 
зависимост от фокуса отделните проекти предоставят достъп до 
специфична таргетирана аудитория, което повишава ефективност-
та на инвестицията в маркетинг активности. Вярваме, че само не-
зависими медийни платформи могат да предоставят чиста пазарна 
среда за бизнес комуникация.

Детайлна информация за аудиторията на всеки един от нашите про-
екти ще намерите в приложените презентации.



Media kit 2018

НАШЕТО ПОРТФОЛИО

ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ

КОНФЕРЕНЦИИ

НАГРАДИ / ГАЛА-ВЕЧЕРИ

DIGITAL

ИНИЦИАТИВИ

| СГРАДИ | ИНФРАСТРУКТУРА

INFRASTRUCTURE BULGARIA 
AWARDS 2018

BUILDING INNOVATION 
FORUM SERIES __ 2018
OFFICES

BUILDING INNOVATION 
FORUM SERIES __ 2018
RESIDENTIAL

BUILDING INNOVATION 
FORUM 2018

BUILDING INNOVATION 
FORUM SERIES __ 2018
INDUSTRIAL
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ЕДНО ИЗДАНИЕ В ДВЕ ТЕЛА:
СГРАДИ И ИНФРАСТРУКТУРА 6 БР. ГОДИШНО

ГРАДЪТ СГРАДИ e с фокус върху новопостроени и реновирани публич-
ни и частни сгради в България и чужбина и предизвикателствата при 
реализацията им от страна на  инвеститори, архитекти, строители, 
инженери, консултанти, доставчици на съвременни продукти и реше-
ния, както и тенденциите при развитието на архитектурата и стро-
ителството в световен мащаб.

ГРАДЪТ ИНФРАСТРУКТУРА е с фокус върху градски, стратегически 
транспортни и  екологични инфраструктурни проекти в България и 
чужбина и предизвикателствата при реализацията им от страна на 
възложители, бенефициенти, проектанти, строители, консултанти, 
доставчици на съвременни продукти и решения, както и тенденциите 
при развитието на инфраструктурата в световен мащаб

ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ—СПИСАНИЕ ГРАДЪТ
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DIGITAL

youtube.com/user/TheCityMediaBulgaria newsletter

www.gradat.bg

facebook.com/TheCityMediaGroup

www.infrastructure.bg gradat.bg/spisanie/
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PDS.BG—PROJECTS DATABASE SYSTEM

PDS – Projects Database System е интегрирана база данни за актуал-
ните сградни и инфраструктурни проекти в България и компаниите 
свързани с тях.

Сградни проекти
Профили на актуалните публични и частни сградни проекти на раз-
лични етапи на реализация с информация за РЗП, стойност, срокове, 
инвеститор, проектанти, изпълнители, доставчици и др.

Компании
Профили на активните компании с контакти и информация за проек-
тите, в които имат участие. Вижте кои са най-активните инвести-
тори, проектанти, строителни компании, доставчици, консултанти 
и др.

Инфраструктурни проекти
Профили на актуалните публични и частни инфраструктурни проекти 
на различни етапи на реализация с информация за обеми, срокове, въз-
ложители/бенефициенти, проектанти, изпълнители, доставчици и др.

Търсене/Филтриране
Направете своето търсене чрез гъвкав модел с възможност с фил-
триране по тип, етап, стойност, срокове, обем, локация, контрагент 
или ключова дума. Вижте резултатите в табличен изглед или геолока-
лизирани на карта.

Reporting
Получавайте ежедневни (PDS Daily), ежеседмични (PDS Weekly) и/или 
ежемесечни (PDS Monthly) бюлетини с нововъведените проекти в сис-
темата. Въведете свои филтри относно информация за какъв тип 
проекти да получавате.
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Февруари

INDUSTRIAL CONFERENCE  
Building Innovation Forum Series 2018–Industrial: 

Годишна конференция  „Индустриално 

строителство и инвестиции“ 

1 Февруари, Sofia Event Center 

www.industrialforum.bg 

Февруари

INFRASTRUCTURE 
CONFERENCE 
13-та годишна конференция „Стратегическа 

инфраструктура и инвестиции-кохезия и 

свързаност“ 

27 Февруари, Sofia Event Center

www.infrastructure-bg.com

Списание ГРАДЪТ Бр.1 Януари/Февруари

Март

INFRASTRUCTURE AWARDS
Infrastructure Bulgaria Awards 2018:  Награди за 

принос в развитието на инфраструктурата 

на България

20 Март, Sofia Event Center

www.infrastructureawards.bgm

Април
  
OFFICE CONFERENCE 
Building Innovation Forum Series 2018–Offices: 

Годишна конференция „Инвестиции и 

строителство на офис сгради“  

17 Април, Sofia Event Center

www.officeforum.bg

Списание ГРАДЪТ Бр.2 Март/Април

Май

RESIDENTIAL CONFERENCE 
Building innovation forum series 2018–Residential: 

Годишна конференция „Инвестиции и 

строителство на жилищни сгради“ 

18 Май, Sofia Event Center

www.residentialforum.bg

Юни

Списание ГРАДЪТ Бр.3 Май/Юни

Юли

THE CITY ACADEMY
Академия Градът 2018

12 Юли, Sofia Event Center

www.thecityacademyawards.bg

 

Септември

BIF CONFERENCE
Building Innovation Forum 2018,

27 Септември, Sofia Event Center

www.buildinginnovation.bg

Списание ГРАДЪТ Бр.4 Юли/Август

Октомври

URBAN INNOVATION FORUM
Форум Градът–Градска инфраструктура, 

трафик и мобилност, метро

23  Октомври, Sofia Event Center

www.thecityforum.bg

Списание ГРАДЪТ Бр.5 

Септември/Октомври

Ноември

BALREC CONFERENCE 
BalREc–Investments and Real Estate Market 

2018 

8 Ноември, Sofia Event Center

www.balrec.bg

Декември 
BUILDING OF THE YEAR 
Национален конкурс 

„Сграда на годината“ 2018

13 Декември, Sofia Event Center

www.buildingoftheyear.bg

Списание ГРАДЪТ Бр.6 

Ноември/Декември

Digital

PDS.BG –Projects Database System

gradat.bg

infrastructure.bg
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