СПИСАНИЕ

• Месечно издание за агробизнес
• Тираж: 9500
• Читателска аудитория: 50 000
• Качествено национално
разпространение
• Над 500 точки за дистрибуция
в цялата страна

Твоята зона за бизнес и земеделие!

ЗАЯВЕТЕ ВАШАТА РЕКЛАМА НА
ТЕЛ: 02/851 18 21
GSM: 0899 512 413, 0895 529 947
MARKETING@AGROZONA.BG

ЗА МЕДИЯТА
Списание Агрозона е бутиково месечно издание за агробизнес, обхващащо
всички сектори на селското стопанство.
Нашата мисия е да информираме предприемачите в сектора за новостите и добрите практики в земеделието, с което да
направим техния бизнес по-ефективен и
успешен.
Агрозона е на пазара от септември 2011
година. За този период успяхме да се утвърдим като предпочитано издание от земеделските производители в България.
На страниците на Агрозона ще намерите
новини и анализи на актуални теми и проблеми в сектор „Земеделие”. Ще научите
още възможности за европейско и национално финансиране, ексклузивна информация от държавните компетентни органи,
експертни съвети от консултанти, както и
успешни бизнес истории.
Агрозона е най-голямото като обем на
авторските публикации месечно издание
за агробизнес в България. Рекламните
публикации не надвишават 25%, с цел
максимален баланс между качествено съдържание и максимална видимост на Вашата реклама.

Тираж

9500

Абонаменти

42%

Периодичност

всеки месец

Читателска аудитория

50 000

Брой страници

88

Оригинално авторско
съдържание

75%

Рекламни публикации

25%

Земеделски производители

58%

Браншови организации

32%

Агросъбития

13%

Държавен сектор

11%

РП в цялата страна

10%

Търговски вериги

8%

Бензиностанции

5%

Издател: Асоциация на земеделските
производители в България и АБ Комюникейшънс
Интервю
Еврокомисар Фил Хоган:

Базовата подкрепа на
доходите остава основен
елемент в ОСП чрез системата
на директните плащания
Интервю на
Лилия АЛЕКСАНДРОВА

- Комисар Хоган, какво ще е развитието на
инструментите за подкрепа на фермерите след
2020, конкретно по отношение на директните
плащания, пазарните мерки, схемите за управление на риска и програмите за развитие на
селските райони?
- Много неща се промениха след последната реформа
на Общата селскостопанска политика (ОСП) от 2013 г.
и има редица предизвикателства пред нас, като Парижкото споразумение за климата, как да постигнем новите
глобални цели за устойчиво развитие, как да се справим
с ефекта от излизането на Великобритания от ЕС и др.
Има уроци, които трябва да научим от начина, по който
се справихме с кризата на пазарите за селскостопанска
продукция през последните две години, както и от оценката на ОСП от последната реформа насам.
Трябва също да се прецени как да поддържаме ОСП
жизнена, затова аз слагам началото на обществената
Комуникация за модернизация и опростяване на ОСП
през тази година. Но преди да имаме предложения за
промени на ОСП в бъдеще, със специфични мерки или
бюджет, трябва първо да имаме ясна представа какво ни
е необходимо – кое би било ефективно и кое не. Така че
нашият фокус през първата половина на 2017 г. ще бъде
върху това да отразим настоящето и да решим къде
искаме да бъдем в бъдеще. Моите служби вече правят
анализ на актуалното състояние и на 2-и февруари тази
година ще дам началото на мащабна публична консултация, за да съберем вижданията на възможно най-широк
кръг от организации и физически лица, работещи в секторите земеделие и производство на храни. Призовавам
всички Ваши читатели да участват!

Само веднъж ти вадят
жълт картон

- Считате ли, че е целесъобразно „зеленият“
компонент да бъде избираем, а не задължите-

Опростяването на ОСП беше политически приоритет от началото на моя мандат.
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При наддеклариране от 20 % ще се
изплащат помощи
През тази година се въвежда система на жълт картон
за малки наддекларирания за помощи. Тя ще се прилага
само веднъж, когато има наддеклариране до 10 на сто.
Това съобщи по време на Петата национална среща на
земеделските производители в България, Георги Праматаров, директор дирекция „Директни плащания и идентификация на земеделските парцели“ към МЗХ. Жълтият
картон ще се дава за всяка отделна схема. На практика
кандидатите, които са получили жълт картон първата година не се наказват и сумата, която трябва да се удържи
остава висяща. Ако следващата година след прилагането
на този жълт картон има отново наддеклариране, тогава освен санкцията за самото наддеклариране, трябва да се възстанови и сумата, която е била опростена
чрез системата за жълт картон. Макар че не съществува
официално понятието «червен картон», той се дава при
второ наддеклариране. Всички с жълт картон в резултат на проверка на място на Техническия инспекторат, на
следващата година пак подлежат на такава, предупреди
Праматаров.
Други промени в регламентите на схемите за директни
плащания предвиждат при наддеклариране от 20 % да
се изплащат помощи. Целта на промените е да се въведе
по-справедливо и подходящо ниво на санкциите, което
да отговаря на нивото на грешките. Неприятната страна
е, че то касае само част от схемите. Новата система се
10
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Фил Хоган зае поста еврокомисар по земеделие на ЕС през ноември 2014 г. Преди това е бил министър на околната среда,
общността и местното самоуправление в ирландското правителство.
Има висше образование по икономика и география. След като
го завършва, управлява семейната ферма и започва свой бизнес с недвижими имоти и застраховане. Фил Хоуган е член
на ирландската ЕНП, където е бил зает в различни ресори
свързани с хранителната индустрия, регионалните въпроси и
европейското развитие, предприемачеството, търговията и
заетостта, околната среда, културното наследство и местното самоуправление.
Разведен е, с един син.
лен в случай, че се запази и след 2020г.? Според Вас има ли реална възможност „гратисният период“ за неналагане на административни
санкции при неспазване на „екологизирането“
при директните плащания да се удължи до края
на периода (2020г.)?
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прилага за СЕПП, Млади земеделски стопани, Преразпределително плащане, НАТУРА, Необлагодетелствени
райони и Дребни земеделски стопани. Другите условия
предвиждат при наддеклариране под 3 % или 2 ха да
няма санкция, като се плаща установената площ, а при
наддеклариране над 3 % или 2 ха – санкцията се равнява
на разликата между декларираната и установената помощ умножени по 1,5.

За десет години

Недопустимата площ по
СЕПП е намаляла със 76 %
Недопустимата площ по СЕПП е намаляла със 76 %
през последните 10 години. В същото време общата
допустима площ се е увеличила със 17 %. През 2010
г. заявената площ извън СЕПП е била 4,2 млн. ха, като
през 2013 г. намалява до 3, 8 млн. ха, а през 2016 тя
вече е 3,6 млн. ха, съобщи Георги Праматаров.
През 2016 г. са заявени общо 3 695 283 ха. От 2007
до 2014 площта расте стабилно. 2015 и 2016 г. обаче се
наблюдава обратната тенденция, като това е породено
от въвеждането на задължително правно основание.
Увеличение има и при плащанията. През 2007 г. те са
били 325 млн. лева, 2010 г. вече достигат 575 млн. лв.,
а 2015 г. са 579 млн лв. В сравнение с 2007 г. бюджетът
се е увеличил приблизително 4 пъти, както и броят на
прилаганите схеми.

ПРОФИЛ НА АУДИТОРИЯТА
Читателската аудитория се състои предимно от земеделски производители и преработватели, търговци и дистрибутори, представители на чужди компании, служители на
законодателната, изпълнителната и местната
власт, аграрни отдели на дипломатически мисии, мениджъри, експерти и консултанти в
агробизнес сектора, инвеститори и предприемачи в селските райони.

46% ЖЕНИ

Възрастови групи:
16-25
25-34
35-44
45-54
55 +

-

4%
18%
29%
35%
14%

54% МЪЖЕ

Профил на читателя:

Целеви групи:

34% - собственик
21% - висше управленско ниво
38% - изпълнителни и експертни
длъжности
7% - други

47% - земеделски производители
21% - преработвателна
промишленост
15% - изпълнителна и местна власт
8% - търговци, доставчици,
снабдители
5% - други

Географско разпределение
Северозападен район

Южен Централен район

Югозападен район

Североизточен район

Северен Централен район

Югоизточен район

14%

17%
11%
15%
23%
20%

Доходи: над средните
за страната

ЕФЕКТИВНОСТ
• Всяко списание се прочита средно от 3,2 души
• 35% от анкетираните твърдят, че
са взели продукт или услуга, след
като са видели реклама в списанието
• 25% от анкетираните твърдят, че
разпространяват списанието от
ръка на ръка

РАЗБИВКА ПО БРАНШОВЕ
РАСТЕНИЕВЪДСТВО
Зърнопроизводители

46%

Зеленчукопроизводители

35%

Овощарство

19%

ЖИВОТНОВЪДСТВО
Говедовъдство

35%

Свиневъдство

33%

Птицевъдство

25%

Други

7%

Биологично производство*

35%

* процент от общия дял читатели на Агрозона

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕКЛАМА
Инвестиция
с добавена стойност
Разговорът ни с г-н Румен Стамов, директор „Частно банкиране”
във Fibank (Първа инвестиционна
банка) започва с цитат от Жан Жак
Русо, който навремето е споделил
мъдрата мисъл: „Щастието е да
имате добра банкова сметка, добър готвач и добро храносмилане”.
„Към знаменитата фраза мога да
добавя – и добър личен банкер!”,
споделя г-н Стамов и продължава:
„Инвестицията като понятие произхожда от латински - „investitio”,
което буквално означава „влагам”.
Инвестициите в днешно време
биват няколко вида - финансови,
имуществени и интелектуални вложения на средства в определени
обекти за продължителен период
от време, като целта е нарастване
на допълнителните доходи и разширяване капитала на нашите клиенти – вложителите”. Още преди да
сме започнали интервюто г-н Стамов използва още един точен цитат, този път на Робърт Кийосаки,
който гласи следното: „Въпросът
не е колко пари правиш, а колко от
тях запазваш, колко добре работят
за теб и за колко поколения ги задържаш.“ След този цитат започва
и същинската част от нашия интересен разговор за частното банкиране, което отдавна съществува
във финансово развитите държави, но в България плахо си проправя път едва през последните
десет години и то благодарение на
Първа инвестиционна банка, която
е сред пионерите в предлагането
на услугата в страната.
- Г-н Стамов, какво представлява услугата частно банкиране и за кого е предназначена?
- Частното банкиране е услуга за
всички, които ценят своето време
и парите си. Нашите клиенти са
активната част от населението в
страната, сред които има множество успешни предприемачи, из24

Румен Стамов, директор „Частно банкиране” във Fibank
(Първа инвестиционна банка)

преварили своето време, собственици и управители на престижни
фирми, които създават допълнителна стойност в своите сектори и
разбира се - висшият и средният
мениджмънт на големи компании,
както и хора със свободни професии. Засилва се интересът и сред
земеделските производители, които развиват успешно качественото
българско земеделие, с което можем да се гордеем в днешно време
и да покажем пред света, както и
сред клиенти, работещи в чужбина, които имат нуждата да използват банкови услуги у нас. Тези хора
се доверяват на банката на българския производител – Първа инвестиционна банка.
- Какви са предимствата на
частното банкиране?
- Частното банкиране в България
осигурява постигането на пълен
комфорт за клиентите, като упра-

влява по подходящ начин техните
активи. Частното банкиране на
Fibank предлага висок стандарт на
обслужване и предимства, които
всеки зает човек би оценил: индивидуална грижа, личен банков консултант, висок професионализъм
при управлението на финансовите
средства, осигуряване на гъвкави
решения. За клиентите на услугата
дори не е необходимо да посещават банков офис, тъй като консултантите на Първа инвестиционна
банка са на тяхно разположение
по 24 часа в денонощието, 7 дни
в седмицата, дори и по време на
официалните празници.
За нас е важно да помогнем на
клиентите на банката да организират своите спестявания внимателно и при намерение за инвестиция
да потърсят специализираната услуга и индивидуална консултация с
професионалист от „Частно банкиране”. Доверието и качеството в

обслужването на клиентите винаги
са били запазена марка за Първа
инвестиционна банка.
- В такъв случай какво бихте
посъветвали предприемачите в страната – да се доверят
на частен банкер от България или да търсят консултация със специалист от Швейцария например?
- Частното банкиране в България
е по-достъпно в сравнение с условията, на които трябва да отговаря
клиентът в Швейцария или друга
европейска страна. Не са за подценяване и таксите, които трябва
да бъдат заплатени в чужбина и те
са доста високи. Възможността да
ползват персонален банкер в редица банки в Западна Европа, задължава клиентите да вложат минимум 500 000 евро, което е много
сериозна сума.
Личните банкери в България са
компетентни, познават отлично
местното законодателство и имат
пряк достъп до клиента, а респективно и клиентите имат пряк достъп до авоарите си.
- Значи частното банкиране
е скъпо удоволствие?
- Напротив, във Fibank клиентът
заплаща разумна такса за привилегията, която дава услугата.
В нетно измерение дивидентите
за клиентите, имащи свой личен
банкер, са в пъти повече, сравнени с останалите клиенти. Пак
повтарям, че личният банкер е
на разположение на клиента по
всяко време, съобразява се изцяло със свободното му време,
управлява разумно и доходоносно неговите инвестиции, известява го за изтичащи падежи, следи
сроковете, както и дава допълнителна информация за нови инвестиционни възможности, актуални
промоции и атрактивни продукти.
Добрият личен банкер познава
перфектно продуктите на банката, семейството и нуждите на
клиента си, не му продава ненужни услуги и е дискретен. Всеки
уважаващ себе си производител
и бизнесмен в страната има нужда от личен финансов довереник,
който да го съветва компетентно
при инвестиране на финансовите
пазари.
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- В такъв случай какъв продукт предлагате на клиентите, които ценят времето и парите си?
- Частното банкиране на Fibank
постоянно се обогатява с нови
услуги. Един от продуктите, които
предлагаме е картата Fibank World
Elite MasterCard, която е кредитна
карта от висок клас, която предоставя на притежателите си персонално внимание и удобството на
консиерж услугите, предлагани от
MasterCard в целия свят.
Картата може да бъде издадена
само по покана на Първа инвестиционна банка. Тя дава достъп
до ВИП зони в повече от 600 летища по целия свят, като по този
начин клиентите на Fibank могат
да се наслаждават на комфорт,
лукс и много привилегии по вре-

ме на пътуване във всяка точка на
света. Картата Fibank World Elite
MasterCard е специално създадена
за нашите клиенти с изключително динамичен и забързан начин на
живот. Консиерж услугите, предлагани от MasterCard могат да помогнат при организацията на бизнес и
семейни пътувания, изпращането
на подаръци и цветя, закупуването
на билети за спортни или културни
събития.
За допълнителна информация
по темата, можете да се свържете
с г-н Румен Стамов и на e-mail:
privatebanking@fibank.bg

Статия за Вашия бизнес, продукт
или услуга, подготвен от Вас или
от нашия редакционен екип. ПР
публикацията е един от най-ефективните начини да достигнете до
целевата Ви публика Друга предпочитана форма на адверториала
е интервюто.
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Брандиране на
рубрика/страница
Брандирането на рубрика
представлява
перфектната
комбинация между визуално и текстово позициониране
на Вашия бизнес. Покажете и
разкажете всичко, което имате
да кажете на Вашите настоящи
и бъдещи клиенти

Българска фирма с договорен
пазар за лайка и валериана
в идните 5 години
Българският производител и преработвател на билки
„Интермед 1“ си осигури пазари на римска лайка и валериана за следващите пет години. По време на най-голямото
в света изложение за биопродукти Biofach в немския град
Нюрнберг фирмата сключи договори с водещи производители на козметика и лекарства в Европа. Двете култури
гарантират доходи от 2000-3000 лв. от декар, за които „Интермед 1“ ЕООД има осигурен пазар и първокачествени
сортови семена и разсади. Спецификите при отглеждането
на тези култури са различни.

Римската лайка е известна още като френска лайка и
се различава от английската лайка.
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т/дка прегорял оборски тор.
Очаквания добив от етерично масло на втора година е 2
кг, който при оптимални условия може да достигне до 3 кг
етерично масло.

Дилянка обича влагата

През пролетна сеитба валерианата (Дилянка) може да се
размножи и чрез разсад, а през есенната сеитба може и чрез
семена. За получаване на билката - корени и коренища, дилянката се отглежда като едногодишна култура. Семената
започват да покълват при около 5°С, но оптималната температура за развитие е 20-30°С. Характерна особеност на
семената е, че нямат следжътвен покой, а покълват още във
восъчна зрелост. За максимално развитие растенията се
нуждаят от добро овлажняване. Сушата и суховеите смущават развитието им и намаляват добивите.

Забележително цвете

Римската лайка и валерианата се садят в края на май.
Семето на римската лайка е стерилно, поради което размножаването става само чрез вегетативен разсадъчен материал. Правилното латинско наименование на билката
е Chamaemelum nobile, но някои автори ползват бившето
име Anthemis nobilis. Името на рода Anthemis е взето от
„цвете“ на гръцки език и означава обилно цъфтящи цветя. Името на вида „nobile“ означава „забележително“. Като
диворастящ вид билката е разпространена в Западна Европа и Средиземноморието. В България е известна под името
Подрумиче. Римската лайка се култивира за получаване на
изсушени цветове (Flores Anthemi nobilе), както и на етерично масло. Маслото се получава или от цветове, или от
добре разцъфнали връхни части (стръкове до 15 см).

За 13-а поредна година екипът на “Интермед 1” представи продуктите на изложението Biofach.

Методи Стефанов е агроном и експерт производство и
преработка на етерично-маслени култури в „Интермед 1“.

Изисквания

Дилянката с успех се отглежда върху различни почвени типове. Най-добри за нея са структурните черноземи

„Интермед 1“ ЕООД участва за 13 поредна година на най-голямото в света изложение за биопродукти Biofach в Нюрнберг. Ежегодният ръст
в търсенето на био продукти е факт, и особено за
маслата и сушените билки се превръща в стандарт за качество, каза Методи Стефанов, агроном и експерт производство и преработка на
етерично-маслени култури във фирмата. По думите му клиентите търсят стабилни, дългосрочни отношения за устойчив бизнес и биото вече
не е само мода а реален растящ пазар със своите
строги правила и изисквания. Пазарите, които
завоюва като нови ниши са в реализацията на
валериана, римска лайка и шипка, и разбира се
традиционните в годините роза и лавандула.
с лек механичен състав и ливадно-блатните почви, с полек механичен състав, но с достатъчно мощен хумусен
слой, с високо съдържание на хранителни вещества, добре
обработени и аерирани, с неутрална или слабо алкална
реакция. Дилянката реагира силно на торене. Опитно е
установено, че органичните торове повишават добивите
2-3 пъти. То се извършва заедно с основната обработка на
почвата. При основното торене се препоръчва внасянето
на 2-3 т на декар, на по-бедна почва до 4 т на декар оборски
тор, който се разхвърля върху площта и се заравя с дълбоката оран. Дилянката дава много добри добиви, когато се
шербетува почвата през лятото с птичи, оборски тор или
компост.
Добивите от новите сортове, с които Итермед 1 работи са
между 1500-2500 кг свежа маса корени.
„Досега пазарът на валериана в България бе за сушени
билки, което оскъпява приготвянето. Билката за масло се
изкупува директно от полето, което е значително облекчение за производителите.“, каза Методи Стефанов.

Изисквания

Лайката предпочита отцедливи, чисти, добре структурирани почви, умерено богати на хранителни вещества. Толерантна е към почвената киселинност - рН диапазон между
5,5 до 7,5. Според типа на почвата, лайката се характеризира с ранно цъфтене и малки кошнички при песъчлива и
суха почва, и с по-късно цъфтене и по големи кошнички
при глинести почви. При нашите климатични условия презимува добре, запазвайки зеления си цвят на листата през
зимата. Напролет, при трайно затопляне на почвата над 20
градуса започва бързото й развитие - обикновено от втората половина на април и първата половина на май. При
благоприятни агрометеорологични условия следва усилен
растеж, свързан с развитие на вегетативните органи, както и на цветоносни стъбла. Всички растения зацъфтяват в
годината на разсаждането. Eдновременно с нарастването
на стъблата започва процес на вкореняване на пълзящите
стъбла.
Както римската лайка, така и валерианата обичат въздушната влага, почвите около водни басейни, но валерианата
изисква по-голяма поливна норма. Лайката няма нужда от
обилно наторяване, но от голямо значение е доброто състояние на земеделската земя и наличието на благоприятни
условия за развитие на почвени микроорганизми - т.нар.
„жива земя”. Преди обработката почвата се наторява с 1-2

Валерианата е
влаголюбиво
растение.
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РЕКЛАМНИ ТАРИФИ
ПОЗИЦИИ
ПОЗИЦИЯ

РАЗМЕР

ЦЕНА

IV Корица

210 x 297 мм обрязан формат

1600 лв.

II Корица

210 x 297 мм обрязан формат

1200 лв.

III Корица

210 x 297 мм обрязан формат

1200 лв.

Вътрешна страница до съдържанието

210 x 297 мм обрязан формат

1200 лв.

Вътрешна страница /Рекламна публикация/

210 x 297 мм обрязан формат

1150 лв.

Вътрешна страница /PR публикация/

210 x 297 мм обрязан формат

950 лв.

1/2 Вътрешна страница вертикално

105 х 297 мм обрязан формат

600 лв.

1/2 фолио

420 x 148 мм обрязан формат

1100 лв.

1/2 Вътрешна страница хоризонтално

210 x 148 мм обрязан формат

600 лв.

Цените са за готови файлове.
Изработка на рекламна страница – 80 лв.
Лого на първа корица (1 брой) – 250 лв.
(минимум - 6 броя).
Брандирана страница – 500 лв.

Отстъпки за рекламни агенции – 15%.
Утежнение за фиксирано място + 15%.
Изработване на ПР и публикации + 20%.
Срокове за заявяване – до 15 число на месеца.
Подаване на визии – до 20 число на месеца.
Посочените цени са без ДДС.

Необрязан формат 220 x 307 мм

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

Наборно поле 182 x 267 мм
Обрязан формат 210 x 297 мм (А4)

Готовите рекламни файлове се приемат за публикация
в .eps или .pdf формат, текстовете да са конвертирани в
криви, а изображенията минимум 250 dpi, но не повече от
350 dpi.
Към рекламните файлове да бъдат добавени по 5 мм
наддаване.
Фирмени знаци и текстове да бъдат на отстояние минимум
10 мм навътре от обрязания формат.

1 страница
210 x 297 мм (А4)

1/2 страница
хоризонтално
210 x 148 мм

1/2 страница
вертикално
105 x297 мм

1/2 фолио, хоризонтално
420 x 148 мм

1/2 реклама в наборно поле
вертикална
88,5 x 267 мм

1/2 реклама в наборно поле
хоризонтална
182 x 133,5 мм

Ние създаваме репутацията, с която да се гордеете!
AB COMMUNICATIONS е PR агенция изключително специализирана в
популяризирането на компании, продукти и услуги в аграрния сектор.
Ние осигуряваме необходимите условия и контакти, гарантиращи една
стабилна основа за разширяването на Вашия бизнес в цялата страна, а
също и в други съседни на нас държави.

Цялостен PR в аграрния сектор
• Подготовка на комуникационна стратегия и прилагане на ефективна
PR кампания;
• Успешни маркетингови и комуникационни концепции, медийни
консултации;
• Осигуряване на контакти и координиране на комуникацията с
държавни и финансови институции.

Иновативна реклама. Навсякъде. По всяко време
• Ефективно медиапланиране;
• Видео и мултимедийна реклама;
• Външна реклама, изложбени щандове, информационни материали;
• Създаване на бранд концепция и корпоративна идентичност.

За вашето ефективно събитие
• Цялостен събитиен мениджмънт;
• Организиране на промоции и специални събития;
• Провеждане на конференции и обучителни семинари.

Адрес: София, бул. Христо Ботев 18, ет. 1, ап. 2
Телефон: (+359) 2 851 18 21, GSM: (+359) 0899 512 413
e-mail: georgieva@abcom.bg

