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{Какво е Пощенска кутия за приказки}

Пощенска кутия за приказки 
e един от най-силните културни 

проекти в България през 
последните четири години. Той 
дава възможност на пишещите 
и мислещи българи да споделят 

историите си всеки месец на 
различна тема. Най-колоритните 

разкари се четат от известни 
личности – актьори, музиканти, 

режисьори и писатели по 
артистичен начин, като всеки

 от тях добавя своя принос.



Зад проекта стоят 
идеята и енергията на 
автора на текстове, 
музика и радиоводещ 

Гери Турийска. 

{Кой стои зад проекта}



Пощенска кутия за приказки 
е едно от онези явления, 
които в голяма степен 
доказват, че по нашите 

географски ширини 
все още има хора, които се 
интересуват от културни 

мероприятия. {Публиката}



За броени месеци Пощенската 
кутия се превърна в любимото 

събитие на стотици. Всеки 
месец Sofia Live Club буквално 
се пука по шевовете и събира 
на сцената си по десет от 

най-популярните личности в 
шоубизнеса – от онези, които 
харесвате. Не от другите, за 

които си казвате: 
„Ох, пак ли тези?“ {Кой чете и кой пише}





7 ГОДИНИ
НАД 1 000 000 гледания в YouTube

700-1000 души публика на живо
НАД 5000 ПОЛУЧЕНИ И 

900 ПРОЧЕТЕНИ РАЗКАЗА
100 ИЗВЕСТНИ БЪЛГАРИ, 

чели в Пощенската кутия
НАД 150 000 ХАРЕСВАНИЯ 

в каналите ни
5 СПЕЦИАЛНИ ИЗДАНИЯ

 за деца
НАД 20 ЗАТВОРЕНИ

 корпоративни издания*

*Статистиката е за периода 2010 - 2016 г.

{Кутията в цифри}



През 2015 г.
Пощенска кутия

за приказки
издаде първата си книга – 

сборника
Пощенска кутия за приказки – 

част 2 
/Първа част беше издадена

 от издадтелство Артишок/ 
и така стартира 

дейността си 
като издателство.

{Кутията като издателство}



{Издадени книги}



Инициативата се радва на огромен медиен интерес и генерира постоянно и 
последователно медийно отразяване в рамките на сезона.

Сред редовно проследяващите инициативата медии се открояват
имената на всички големи медийни групи (като BTV, NOVA, БНТ, Bulgaria on air и 
т.н.). Към тях добавяме и най-популярните телевизионни и радио предавания 
с фокус култура (като Btv Radio, Z Rock, N-Joy, Jazz FM, FM+, Darik, БНР, БГ Радио 
и т.н.).

Още от първият си сезон „Пощенска кутия за приказки“ е една от най-
ефективните платформи, предлагащи цялостно ПР отразяване. Струва си 
да отбележим, че инициативата се реализира без наличието на рекламен 
бюджет, което говори за реализацията на класическа ПР стратегия.

{Media coverage}



{Отразяване в медийното пространство}

Статистиката е за периода 2012 - 2016 г.

 WEB
 над 

280 публикации

Телевизионно 
време

180 мин.

Ефирно време
 в Радиото

500 мин.



{Турне 2017}

Поради засиления интерес това лято Пощенска кутия за приказки 
удвоява датите от традиционното си турне на открито. 

Предстои ни да посетим нови места, да се срещнем на живо с 
публика, която е следила четенията само онлайн. Очакваната 
аудитория на живо е над 5000 души, а в интернет над 40,000 
уникални последващи отчитания на активност (гледания, 
споделяния и харесвания) в нашите канали, с прогноза за над 
100,000 в рамките на юли и август. 

За да гарантираме максимален интерес и преживяване на 
аудиторията си, внимателно проучихме регионалните 
предпочитания на публиката на Пощенска кутия за приказки. 
Така избрахме да се съсредоточим върху любимото лице на нашата 
публика – авторът Димитър Калбуров, който ще сподели сцената 
с популярни лица от екрана. 



Пощенска кутия за приказки представя Димитър Калбуров

23 юни / Щумен 
„Пощенска кутия за приказки представя Димитър Калбуров“

24 юни / Велико Търново  
„Пощенска кутия за приказки представя Димитър Калбуров“ 

30 юни / Пловдив 
 „Пощенска кутия за приказки представя Димитър Калбуров“ 

8 юли / Бургас 
 „Пощенска кутия за приказки представя Димитър Калбуров“ 

13 юли / София 
 „Пощенска кутия за приказки представя Димитър Калбуров vs Мила Михова“ - първата литературна 

битка, която ще ви разплаче от смях

 22 юли / Созопол - Градина 
„Пощенска кутия за приказки представя Димитър Калбуров и звездите, които обичаме“ 

С участието на Аександър Сано, Мария Силвестър, Калин Врачански, Камен Алипиев - Кедъра и др.

13 август / Варна 
„Пощенска кутия за приказки представя Димитър Калбуров vs Мила Михова“  

 

{Дати и места}



{Лицата на Пощенска кутия за приказки}

Поради засиления интерес, това лято Пощенска кутия за приказки 
удвоява датите от традиционното си турне на открито. 

Предстои ни да посетим нови места, да се срещнем на живо с 
публика, която е следила четенията само онлайн. Очакваната 
ни аудитория на живо е над 5000 души, а в интернет над 40,000 
уникални последващи отчитания на активност (гледания, 
споделяния и харесвания) в нашите канали, с прогноза за над 
100,000 в рамките на юли и август. 

За да гарантираме максимален интерес и преживяване на 
аудиторията си, внимателно проучихме регионалните 
предпочитания на публиката на Пощенска кутия за приказки. 
Така избрахме да се съсредоточим, върху любимото лице на 
нашата публика – авторът Димитър Калбуров, който ще сподели 
сцената с популярни лица от екрана. 

Димитър Калбуров е най-популярният автор 
на Пощенска кутия за приказки. Неговият 
път започна с нас през 2015 година. 

Две издадени книги и над 30 участия в 
четенията ни по-късно дойде време и за 
неговите самостоятелни събития. 

Досега реализираните такива, с 
изцяло негово авторство, надминават 
очакванията ни по посещаемост и медиен 
интерес. Билетите свършват за часове, а 
опашките пред клубовете са впечатляващи.

Димитър Калбуров



Поради засиления интерес, това лято Пощенска кутия за приказки 
удвоява датите от традиционното си турне на открито. 

Предстои ни да посетим нови места, да се срещнем на живо с 
публика, която е следила четенията само онлайн. Очакваната 
ни аудитория на живо е над 5000 души, а в интернет над 40,000 
уникални последващи отчитания на активност (гледания, 
споделяния и харесвания) в нашите канали, с прогноза за над 
100,000 в рамките на юли и август. 

За да гарантираме максимален интерес и преживяване на 
аудиторията си, внимателно проучихме регионалните 
предпочитания на публиката на Пощенска кутия за приказки. 
Така избрахме да се съсредоточим, върху любимото лице на 
нашата публика – авторът Димитър Калбуров, който ще сподели 
сцената с популярни лица от екрана. 

За да направим четенията още по-паметни, в 
две от датите си включваме младата оперна 
певица позната от европейските оперни сцени 
Мила Михова. 

Като автор на разкази, тя е любимо име на 
публиката ни от последните три години. 
Нейните истории са еднакво харесвани както 
от мъжете, така и от дамите. Ще я видим в 
комбинация с Димитър Калбуров в първата 
литературна битка, която ще представи две 
коренно различни гледни точки по една и съща 
тема. 

Мила Михова

{Лицата на Пощенска кутия за приказки}



{Някои от миналите летни събития 
на Пощенска кутия за приказки}



Ring Mall
София
2016 г.



 
Варна

23-24.07.2016 г.



Пловдив
Конюшните 

на царя
юли 2015



Аполония
2015 г.



Лозенец
Villa Arte

2015 г.



Античен
театър
Пловдив
2015 г.


