
Списание MD – ИНТЕРИОР И МЕБЕЛЕН ДИЗАЙН е на пазара от есента  

на 2005 г. За сравнително краткото време на своето съществуване  

то успя да наложи своя неповторим стил и е вече добре познато  

и ценено не само у нас, но и далеч извън пределите на страната. 

Във време, когато ефектното надделява над стойностното, издание като MD не само информира, но и формира 
интерес към истинските постижения в архитектурата и дизайна.  
Списание MD се е заело да доказва, че дизайнът не е занимание за сапунени персонажи, 
а интелектуална дейност, изискваща вкус, находчивост и онази смес от артистизъм и рационалност, които 
могат да превърнат стоката в произведение на изкуството. 
Същевременно трудно може да се избегне робуването на имена, които не всякога са на нивото на очакванията 
към тях, а това не е и възможно. Но списанието радва с увереността, която дава, че творческият дух е жив,  
дори когато греши или криволичи.

От 2013 г. MD е единственото българско списание, прието за член на престижната международна асоциация на 
специализираните издания в областта на мебелите и интериора IAFP.

ТЕХНИЧЕСКИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер: 240/296 mm

Обем: 120 - 140 стр.

Картон корица: 250 г хром мат 

Хартия тяло: 115 г хром мат 

Цветност: 4+4 

(по желание пети цвят)

Периодичност: тримесечно 

Особености: 

Български + Английски 

Тираж: 4500 бр.

Корична цена: 

8 лв., абонамент 30 лв.

ЧИТАТЕЛСКА 
АУДИТОРИЯ

Архитекти, дизайнери, проектанти, 

декоратори - 55%

Хора с естетическа ориентация и 

висок социален статус – 13%

Инвеститори, хотелиери – 8%

Чуждестранни клиенти – 6%

Производители на мебели и 

елементи за интериора – 5%

Преподаватели, студенти - 9%

Други - 4%

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

Абонамент (вкл. само печатното 

издание) - 38%

Свободна продажба в 

търговската мрежа чрез 

дистрибутори - 26%

Продажба по изложения - 5%

Раздаване с рекламна цел - 9%

Продажба в чужбина – 4 %

Други - 2%

Остатък, технологичен брак - 8%

МЕБЕЛЕН ДИЗАЙН И ИНТЕРИОР

Списание MD не се изхвърля след прочитане. Всеки брой се чете от над 8 души и се пази с години като  
референция. Списанието присъства в почти всеки офис на дизайнер и архитект у нас, има 
и колекционери, които го събират от първия брой.
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