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Майко Мила Образование е проект на екипа зад родителската платформа

Майко Мила, който цели да запознае родителите с най-полезната и

ценна информация около целия образователен цикъл на децата – 

от детската градина до завършването на 12 клас. 
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Родителите все по-често изпитват затруднения да направят 

обоснован избор за образователното бъдеще на децата си. От друга

страна много образователни институции нямат възможност 

да разкажат на родителите и децата за успехите и постиженията

си. Накрая се оказва, че двете най-важни страни в образователния

процес - семейство и  училище/детска градина, не се познават.

Образователният проект на Майко Мила има амбицията да "срещне"

родители, учители и ученици и да им предостави необходимата

информация, за да започнат общия си път по най-добрия начин.
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КАК

специално изградена дигитална платформа към www.maikomila.bg с

информация за избор и кандидатстване в детска градина и избор на

училище и кандидатстване за първи и след седми клас;

две печатни издания в тираж от по 1000 бр.: 

Проектът включва: 

   "Майко Мила, тръгваме на детска градина!" и "Майко Мила, тръгваме 

   на училище!".
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СЪДЪРЖАНИЕ

каталожно съдържание с информация за всички

държавни и частни детски градини и училища

в областните градове

органично съдържание с текстове за ранно

детско развитие и образование 

нейтив съдържание 
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РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

онлайн на специално изградена платформа

obrazovanie.maikomila.bg и в социалните

мрежи на Майко Мила;

офлайн с продажба на печатните издания през

магазина на Майко Мила и по време на форум

"(Почти) Всичко за родителството",

организиран от Майко Мила и 9 месеца през

май 2023 г. 
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ВРЕМЕВА РАМКА

публикуване на платформата и печатните издания: 

приемане на заявки за нейтив реклама: 

приемане на заявки за печатна рекламна визия: 

приемане на заявки за онлайн реклама: 

    до 10 март 2023 г.

    до 20 декември 2022 г.

    до 20 януари 2023 г.

    до 20 февруари 2023 г.
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ЗАЩО ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ

за да представите образователната си институция на

хората, които биха станали част от вашата общност;

 
за да презентирате продуктите и услугите си пред

ангажирана аудитория; 

 за да продължим заедно по смислен начин започналия

вече разговор за бъдещето на българското

образование.
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ПОВЕЧЕ ЗА 
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Майко Мила е платформа, създадена с цел да е в помощ на родителите

във всеки етап от развитието на детето. Основната ни мисия е

подкрепа на семействата и предоставяне на адекватна и достоверна

информация. Правим го с чувство за хумор, където и когато е

възможно, и вярваме, че всяка тема е подходяща за родители, защото

животът на свършва с появата на децата. Напротив - започва тогава в

абсолютно неподозирани аспекти! 

 



МАЛКО СТАТИСТИКА
131,620

последователи към

септември 2022 

3 126 534

достигнати 

уникални потребители

558 200 

минути, прекарани 

в гледане на видеа

8% 

среден engagement

за страницата 93%     7%

жени    мъже 



35-44
46.3%

25-34
25.1%

45-54
19.2%

55-64
7.2%

18-24
1.9%АУДИТОРИЯ ПО ВЪЗРАСТ

79,3% от всички са във възрастовия

диапазон 25-54 години*

*Данни:



ОЩЕ МАЛКО СТАТИСТИКА

WEBSITE

130 000 уникални потребители средномесечно

500 000 импресии средномесечно

70% нови посетители 

75% от потребителите са във възрастовата група 25-54 г.

90,7% от трафика е от мобилни устройства

35-44
28.2%

25-34
25.6%

45-54
22.7%

55-64
14.7%

18-24
7.5%

64+
1.2%

Жени
76%

Мъже
24%

София
53.5%

Други
26.4%

Варна
8.7%

Пловдив
6.4%

Бургас
5%

ПОЛ

ВЪЗРАСТ

НАСЕЛЕНО МЯСТО



 
БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО!
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