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and to this day it’s the only one of its kind in the country.
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PREMIUM Lifestyle* is a bi-monthly magazine, dedicated to all that is exquisite, high-end and
extraordinary: from fashion, exclusive watchmaking, impressive automobiles,
first-class travel, creative design and arts, as well as gourmet trends, modern gadgets, real
estate and business initiatives.
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Its UNIQUE DISTRIBUTION
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Its distinguished creative design, EXCLUSIVE CONTENT and highest quality of print
The PASSION AND THE KNOWLEDGE OF THE TEAM in the luxury segment
Readers usually COLLECT their issues and re-read them as leisure.
*The magazine is published by Creative Solutions Ltd.
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To receive PREMIUM Lifestyle is a privilege and a compliment. The magazine is distributed only
to high net worth individuals, company owners and CEOs, top managers, representatives from
the cultural and political elite, entrepreneurs and people with global mindset.
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Appreciates personal recommendation and actively provides it
Uses technology as an extension of the self and owns at least 2 mobile devices
Travels abroad at least 6 times per year for business and pleasure
Has own distinguishing style
Enjoys social and cultural events regularly
Is in good health and does sports on a weekly basis

57% 43%

2%

PROFESSIONAL LEVEL

MORE
THAN
70%
ARE AT TOP MANAGERIAL LEVELS

NATIONALITY

MEDIAN AGE

93%

45

BULGARIAN

7%

FOREIGN

MAJOR CITIES
IN BULGARIA

YEARS

PREMIUM E-STYLE

AUDIENCE REACH

Digital guide for the connoisseurs of the extraordinary,
created by the team behind PREMIUM Lifestyle magazine

10 000

E-MAIL RECEPIENTS
OF THE DIGITAL
EDITION

11 000 +
ARTICLE

NEWSLETTER

FACEBOOK PAGE

65%
FEMALE

32%

25-34 YEARS

FANS ON THE
FACEBOOK PAGE

35%
MALE

29%

35-44 YEARS

85%

An article with photos, links
and/or video is published on
www.premium.bg

The article is sent out
to 10 000+ subscribers to the
digital newsletter

The article is published on
Facebook where it can get
comments and shares

OF THE READERS ARE
IN BULGARIA

NEWSLETTER COVERAGE
The digital edition PREMIUM E-Style contains highlights from the publications on www.premium.bg and is sent on a bi-weekly basis via
e-mail to up to 10 000 contacts: the recipients of PREMIUM Lifestyle magazine, subscribers and guests of events by Creative Solutions.

CONTACT DETAILS
Publisher
Irena Komitova
i.komitova@premium.bg

C A L E N DA R 2 0 1 8

ISSUE

THEME

M AT E R I A L S
ACCEPTED BY

Editor-In-Chief
Andrea Pountcheva
a.pountcheva@premium.bg

R E A DY
FOR DISTRIBUTION

Feb/March

The Feel Good Issue

2 February

26 February

Apr/May

The Color Issue

2 April

23 April

June/July

The Spirit Issue

1 June

25 June

Oct/Nov

The Design Issue

28 September

22 October

Dec/Jan

The YOUnique Issue

16 November

10 December

Deputy Editor
Emilia Koleva
e.koleva@premium.bg
Designer
Petar Parnarov
p.parnarov@premium.bg
Creative Solutions Ltd.
1, Macedonia Sq. fl.12
1000 Sofia, Bulgaria
M: +359 886 180 050
T: +359 2 980 98 68
www.premium.bg

THE PRINT SPECIFICATIONS
TRIM FORMAT
1 PAGE

BLEED FORMAT
SPREAD

235 mm x 280 mm 470 mm x 280 mm

1 PAGE

SPREAD

240 mm x 290 mm 480 mm x 290 mm

TRIM FORMAT

BLEED FORMAT
1 PAGE

SPREAD

All high-res images and fonts must be included when the
file is created. Image mode must be CMYK. Accepted file
types are PDF or TIFF/EPS between 250 and 300 dpi.
No RGB or JPEG images should be used.

ЗПИС ЗА РЕКЛАМНО УЧАСТИЕ
A D V E RT I S I N G PPRICE
R I C E L I S TLIST
ADVERTISING

2018

Valid from 01.01.2018 until 01.01.2019
All prices exclude VAT
Circulation: 8 000

К РА С О ТА

14 ДНИ.
14 НОЩИ.
ПОСЛЕДНАТА ИНОВАЦИЯ НА LA
PRAIRIE ЗА БЪДЕЩЕ БЕЗ БРЪЧКИ ЩЕ
НАКАРА ЧАСОВНИКОВАТА СТРЕЛКА
ДА СЕ ДВИЖИ НАОБРАТНО.

К РА С О ТА

А / PR СТРАНИЦА
1 ADVERTISING1200 €
1200 €
OR PR PAGE
NG / PR PAGE
+ 250 €
+ ONLINE PUBLICATION*

14 ДНИ.
14 НОЩИ.
ПОСЛЕДНАТА ИНОВАЦИЯ НА LA
PRAIRIE ЗА БЪДЕЩЕ БЕЗ БРЪЧКИ ЩЕ
НАКАРА ЧАСОВНИКОВАТА СТРЕЛКА
ДА СЕ ДВИЖИ НАОБРАТНО.

Н

Антония Стоилова

астъпва време, когато всяка жена надниква
носталгично в албума от спомени. Припомня си,
когато синът й беше на 6 и падна в басейна, а още
не можеше да плува. Бял косъм се появи на косата й тогава. А тази
малка бръчица на челото обрисува тревогите й, когато за първи
път му разреши да замине сам на море. Тези, фините около очите
и устата, пък са от безбройните пъти, в които любимият я е карал
да се усмихва. Още го прави. И тя все така продължава да се чувства
специална за него.
Времето минава и оставя своя отпечатък върху нас. Колкото и
да не ни се иска организмът все по-трудно произвежда нужните
му „съставки“. Най-ясно този дефицит проличава върху кожата,
която губи еластичността и сияйността си. Учените на La Prairie са
идентифицирали три вида бръчки, вследствие на което разработват
чудото, което магически връща стрелките на часовника - Line
Interception Power Duo. Иновативният продукт съчетава действията
на всички целеви професионални процедури, като третира
едновременно и трите вида бръчки – мимическите, образуваните
от слънчевите лъчи и причинените от гравитацията.
Когато става въпрос за подобряване състоянието на кожата, всеки
ден е от значение. И всяка нощ.
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ПРЕЗ ДЕНЯ

Ежедневно кожата е изложена на безброй стимули и
многократно изпращани съобщения до лицевите мускули, които
се свиват и разпускат. Line Interception Power Duo действа чрез три
специализирани пептида, които работят върху различните нива
на инхибиране пътя на сигналите. По този начин подпомагат
превенцията за образуване на линии. Излагането на кожата на
вредните UVA и UVB лъчи, а също и инфрачервена радиация може
да предизвика преждевременно стареене с течение на времето.
Line Interception Power Duo-Day разполага със SPF 30, UVA и защита
от инфрачервената радиация, осигуряващи предпазването от
образуването на линии в следствие влиянието на околната среда.
Антония Стоилова
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ПРЕЗ НОЩТА

Стареенето на кожата и влиянието на гравитацията върху нея,
пораждат отслабването й. През нощта кожата е в регенеративен
режим, а обновяването на клетките се ускорява. С времето тези
естествени процеси се забавят и са по-малко ефективни. Формулата
на Line Interception Power Duo Night помага да се компенсира този
спад и да се регенерира кожата, като се противодейства на влиянието
на ежедневните агресори. Формулиран с пептиди против бръчки,
Line Interception Power Duo-Night крем спомага за стимулиране на
производството на колаген, еластин и хиалуронова киселина и
укрепва извънклетъчната матрица. Допълнително, Line Interception
Power Duo-Night крем е направен да подпомогне протеазомната
активност, насочвайки се към премахването на увредени протеини
в кожата, спомага за оптимизиране обновяването на кожата. Кожата
изглежда обновена, като че ли е придобила нова сила.
Две революционни формули работят в тандем, за да постигнат
перфектното решение само за 14 дни и 14 нощи. Проектиран с
архетипен минимализъм с две отделни камери в една опаковка, Line
Interception Power Duo е замислен за прецизна употреба с видими
резултати.
За проблем, древен като самото време, La Prairie предлага подарък
за бъдещето - гладка и спокойна кожа. И спомени, които изпълват
изминалото време със смисъл.
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бичам Rolex Cosmograph Daytona.
Като страстен почитател на
часовниците, притежавам няколко,
включително с по-усъвършенстван
механизъм, но подобно на много
от моите колеги колекционери,
продължавам да се връщам към
любовта към най-висшето, а именно
към Rolex Daytona. Сключих брак с моя Paul Newman Daytona
с референтен номер 6241, бях домакин на сватбената си
вечеря, носейки моя Daytona от 18к жълто злато с референтен
номер 6265 и вероятно ще бъда погребан с Daytona. Ще се
пусна по течението и ще запаля огън по време на церемония
на викинги, носейки всичките си Daytona, като взема с мен
часовниците, които са ми донесли такава огромна радост в
живота, все едно че напускам този тленен свят в името на
блестящата хронографска слава.
Подарих на жената, която обичам, часовник Daytona. И,
за да бъдем честни, съпругата ми взе моя най-нов Daytona –
беше акт на хорологичното право на първия път, което
ме принуди да си купя втори идентичен Daytona. Докато
най-святото място над повечето момчешки легла би било
запазено за високоскоростен суперавтомобил или снимка на
красавица, постерът на моята стена беше Daytona от 1988 г.
от неръждаема стомана – първият автоматичен хронограф на
Rolex и точно часовникът, който се намира върху китката ми,
докато пиша на пишеща машина тези думи.
Rolex Daytona излиза извън пределите на културната
обособеност. Неговите три срички могат да бъдат разпознати
от всяка нация и на всеки език на планетата. Идентичността
му значително надхвърля смисъла на състезанието за
издръжливост във Флорида, откъдето е дошло и името му. В
своята „Алегория на пещерата” философът Платон споменава
сенките на стената като приближаване до една по-голяма
реалност; аналогично на това, да назовем Rolex Daytona
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Емил Иванов

MORE
Емил Иванов

което Philipp Plein представи последната си колекция в Милано –
музика от Fergie, Парис Хилтън на подиума, гигантско градинско
джудже, гъби и въртележка в сценографията – европейският начин
да се представиш в Америка. More is more. Philipp Plein не прави
дрехи, с които можете да останете незабелязани.

МОДА
АКСЕСОАРИТЕ
Philipp Plein влиза
в модата като
дизайнер на супер
луксозни аксесоари
от екзотична кожа
и в тази колекция плува в свои води.
Чантите, коланите, бейзболните
шапки, ботушите с прорези са
едновременно предизвикателни
и елегантни и носят както
хиперболизираните лога на
бранда, така и разпознаваемия
стил на създателя си.

470 mm trim format
480 mm bleed format

Вериги, принтове на вериги
и още повече вериги.

TH E TI M E I S S U E

СПОРТНА КУЛТУРА

В мъжката колекция пролет-лято 2017 Philipp Plein отново търси
вдъхновение в уличната мода от крайните квартали на големите
американски градове, но най-вече – на баскетболното игрище и в
онези елементи от спортното облекло, които вече са се превърнали
в атрибути и на хип-хоп субкултурата. В интерпретацията на Philipp
Plein те са, разбира се, трансформирани и създават впечатлението
за супер луксозно всекидневно облекло – с избора на материали
като кожа и ръчно-изработените детайли от пайети, бродерията,
всичко това – смело комбинирано с мрежести потници, шорти. Това
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СПОРТНА КУЛТУРА

В мъжката колекция пролет-лято 2017 Philipp Plein отново търси
вдъхновение в уличната мода от крайните квартали на големите
американски градове, но най-вече – на баскетболното игрище и в
онези елементи от спортното облекло, които вече са се превърнали
в атрибути и на хип-хоп субкултурата. В интерпретацията на Philipp
Plein те са, разбира се, трансформирани и създават впечатлението
за супер луксозно всекидневно облекло – с избора на материали
като кожа и ръчно-изработените детайли от пайети, бродерията,
всичко това – смело комбинирано с мрежести потници, шорти. Това

80

М

са дрехи за мъже, които харесват спорта и са го превърнали в част
STARRING
и от начина си на живот, и от стила си. Колекцията е разделена на
ожете ли да си представите колекция
NICOLE KIDMAN
пет теми, посветени на американски баскетболни отбори – Kings,
дамски часовници, която съчетава
78ers, Bearcats, Skull and Bones и Warriors. Черното преобладава – в
в себе си завладяващия дизайн на
комбинация с оранжево, жълто или електриково синьо, като черно
златната културна ера и най-доброто
върху черно, или пък декорирано с мъниста. Аксесоарите са отново
от технологиите при механичните
това, с което Philipp Plein печели бонус точки – кожените кецове,
часовници в световен мащаб? А може
сакове, а и раниците, които можем да си представим както в залата
би тази идея е прекалено добра, за да е истина. Omega
за тренировка, така и в ръчния си багаж в бизнес класа.

отговаря на предизвикателството с една дума: Ladymatic.
Световноизвестният часовникарски бранд вдъхва нов живот
81
на едно от най-забележителните имена в своята история.

Представена за първи път през 1955 г., серията Ladymatic
са дрехи за мъже,
които харесват спорта и са го превърнали в част
затвърждава дефиницията за дамска грация и елегантност.
и от начина си на живот, и от стила си. Колекцията е разделена на
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Текст и снимки: Пресофис Omega
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колекция, ние фокусирахме вниманието си върху желанията
на нашите клиентки, а също – показахме как трябва да
изглежда дамският часовник на 21-ви век”.
Никол Кидман допълва това емоционално обобщение:
„Днес фокусът върху качеството на часовника не се влияе
от пола – жените се интересуват от точността също толкова,
колкото и мъжете. Ladymatic със своя механизъм отговаря
напълно на това тяхно желание”.
Часовниците в новата серия Ladymatic са с 34 мм полиран
корпус, изработен от 18-каратово злато (розово или жълто),

неръждаема стомана или впечатляваща комбинация от двата
метала. Моделите се предлагат и с избор в безела – полиран
или обсипан с множество диаманти. Вътрешната страна на
корпуса е изработена от титан при златните модели или от
стомана при стоманените. Полираната коронка за навиване
може да завършва или със специален Omega брилянт, или с
изваяно лого на марката. През сапфир-кристала на гърба на
корпуса може да видим сърцето на часовника и ритмичното
задвижване на революционния механизъм. А той е типичният
за Omega коаксиален, калибър 8520/8521, изключително
устойчив на удари и влияния от заобикалящата среда.
Вниманието ни определено привлича и циферблатът
с изящни линии от центъра към периферията, които сякаш
ни омагьосват. Той впечатлява с нюансите на лилаво, сиво и
черно или ни поразява с деликатния блясък на белия седеф.
За допълнително очарование моделите са или с 11 диаманта,
фасетирани с 18-каратово злато, отбелязващи часовете, или
без маркери, за изключително изчистена визия и елегантност.
На 3 часа има прозорче за датата, а стрелките от 18-каратово
злато са обгърнати от специалното бяло покритие SuperLumiNova, за да бъдат лесно разчитани на всякаква светлина.
Китката на всяка дама с часовник Omega Ladymatic може да
бъде обгърната от елегантен метален браслет (в един или два
цвята) или от лъскава бяла или черна каишка от алигаторска
кожа.
Всяко едно от бижутата в колекцията Ladymatic притежава
сертификат за хронометър, признание към високото ниво
на представяне. Забележителната надеждност и стабилност
на механизма позволява на Omega да предоставя на дамите
4-годишна гаранция за техния Ladymatic.
Новата Ladymatic колекция на Omega черпи вдъхновение
от своя произход: подобно на първите Ladymatic часовници,
моделите са грациозни, с непреходен дизайн и с най-добрата
технология на марката Omega. Резултатът – часовник със
забележителна, запомняща се визия и коаксиална технология –
за модерните и успели дами на 21-ви век.

78ers, Bearcats, Skull and Bones и Warriors. Черното преобладава – в
комбинация с оранжево, жълто или електриково синьо, като черно
върху черно, или пък декорирано с мъниста. Аксесоарите са отново
това, с което Philipp Plein печели бонус точки – кожените кецове,
сакове, а и раниците, които можем да си представим както в залата
за тренировка, така и в ръчния си багаж в бизнес класа.

OMEGA

вдъхновява, но и пародира идеята за ghetto fab. Философията е
все така „колкото повече – толкова повече“, а в колекцията има
от всичко, което идва наум, ако споменем хип-хоп и мода в едно
изречение – златно и черно, кожа и сатен, изтрит деним, вериги,
принтове на вериги и още повече вериги, още повече златно,
принтове на крокодилска кожа, „баскетболни“ кецове, гащеризони,
широки колани с монограми, леопардови щампи, бродерии и
апликации. Споменахме ли златно?
Вдъхновение наистина можем да разчетем едновременно и
в съвременната хип-хоп сцена, и в деветдесетарските гардероби

Това е един от първите часовници, които са създадени
специално за дамите, ето защо той включва възможно наймалкия автоматичен механизъм на Omega. Компанията
решава да възроди именно тази легендарна серия от своето
портфолио, тъй като комбинацията от оригинален дизайн
с коаксиален механизъм придава съвсем ново значение на
Ladymatic. Получава се колекция от модели, създадени да
отговорят на желанието на дамите да притежават часовник,
който едновременно следва модните тенденции, но в същото
време притежава един от най-добрите механизми серийно
производство.
Носителката на Оскар Никол Кидман, която е посланик на
Omega от 2004 година насам, е лицето (а и китката) на серията
Ladymatic. Във връзка с рекламната кампания, актрисата споделя:
„Има нещо привлекателно в сегашния тип комуникация. Това
време притежава очарование, което позволява рекламите
да бъдат игриви, без да са старомодни. Тъй като колекцията
Ladymatic представя истински модерна технология, рекламната
кампания е един вид намигване към времето”.
Когато през 1955 г. е представен първият часовник
Ladymatic,
кампанията
комуникира
най-голямото
преимущество на колекцията, а именно това, че е автоматичен
часовник, създаден специално за дами. За възраждането
на Ladymatic, изпълнителният директор на Omega Стефан
Уркхарт разказва: „Много добре осъзнаваме, че днес това звучи
по съвсем различен начин, отколкото преди 55 години. Новите
часовници са превъзходни и са създадени за жени, които са
споделяли с нас, че се интересуват от високото качество на
механизма, както и от отличния стил. С възраждането на тази
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олекцията на Philipp Plein за пролет-лято 2017 е
последната, която дизайнерът показа в Милано,
преди да се отправи на планирано презокеанско
пътуване и да започне да представя в рамките на
Нюйоркската седмица на модата. Затова сигурно и
Вериги,
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на вериги
изглежда
толкова
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вдъхновява, но и пародира идеята за ghetto fab. Философията е
все така „колкото повече – толкова
повече“,
в колекцията
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наа Philipp
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за пролет-лято 2017 е
от всичко, което идва наум, ако споменем хип-хоп и мода в едно
последната, която дизайнерът показа в Милано,
изречение – златно и черно, кожа и сатен, изтрит деним, вериги,
преди да се отправи на планирано презокеанско
принтове на вериги и още повече вериги, още повече златно,
и дакецове,
започне
да представя в рамките на
принтове на крокодилска кожа,пътуване
„баскетболни“
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АКСЕСОАРИТЕ
на Salt-N-Pepa и The Fresh Prince, и в черните квартали на Ню Йорк,
и в ghetto gothic стила, който през последните няколко години
Philipp Plein влиза
налага Риана, но всъщност колекцията, озаглавена с рисковото
в модата като
на Salt-N-Pepa
Theнапомня
Fresh Prince,
и в черните
квартали на Ню Йорк,
#Aliceinghettoland, някак с намигване
като че или
дизайнер
на супер
и в ghetto
gothicнастила,
койтолуксозни
през последните
концептуално повече за Джани Версаче
от началото
90-те или
аксесоари няколко години
за хип-хоп колекцията на Лагерфелдналага
за Chanel
от далечната
1991-ва. колекцията,
от екзотичнаозаглавена
кожа
Риана,
но всъщност
с рисковото
Всичко изглежда преувеличено #Aliceinghettoland,
– и златните монограми,
в тази колекция
някаки с инамигване
катоплува
чев свои
ли води.
напомня
веригите, и „боксьорските“ колани. Базови елементи от ежедневния
Чантите, коланите, бейзболните
концептуално повече за Джани Версаче от началото на 90-те или
гардероб като джинси, кецове, бейзболни шапки и гащеризони
шапки, ботушите с прорези са
за хип-хоп
колекцията
на иЛагерфелд
за Chanel
от далечната 1991-ва.
са преобразени с кристали Swarovski,
пищни апликации,
кожа
едновременно
предизвикателни
Всичко
изглежда
– и златните
монограми, и
декоративни прорези до степен, в която
е много
по-лесно преувеличено
да си ги
и елегантни
и носят както
представиш в музикален клип. Такова
е усещането
и от шоуто, на колани.
хиперболизираните
логаот
наежедневния
веригите,
и „боксьорските“
Базови елементи
което Philipp Plein представи последната
си колекция
в Миланокецове,
–
бранда,
така и разпознаваемия
гардероб
като джинси,
бейзболни
шапки и гащеризони
музика от Fergie, Парис Хилтън на подиума, гигантско градинско
стил на създателя си.
са преобразени с кристали Swarovski, пищни апликации, кожа и
джудже, гъби и въртележка в сценографията – европейският начин
декоративни прорези до степен, в която е много по-лесно да си ги
да се представиш в Америка. More is more. Philipp Plein не прави
представиш в музикален клип. Такова е усещането и от шоуто, на
дрехи, с които можете да останете незабелязани.
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