
Hello, dear readers!

In your hands, you held the third issue of the ProGRAFICA 

magazine, dedicated to art in all its forms, the design in vari-

ous areas of our daily lives. From the issue you will learn 

more about how to communicate through direct marketing, 

to creative strategies in direct marketing communications, 

brand strength, increasing over the years.

And more:

... social and political messages of the graffiti

... the evolution, development and trends in logo design

... to mark Mozart‘s „accumulated so many concepts in 

themselves, that can hardly be listed

... for analogue and digital printing technologies

... for unlocking the power of the print

... about how a bookstore can be a gallery, or, more work-

around „for the book by its cover“
... for reports from the past, marking the present and defining 

the future

... for the largest Sofia Design Week

... for Bulgarian Web Awards 2011

... for Sofia paper art fest 2011

... for paper, which enhances nature ...

Enjoy your reading!

Radoslav Dalev

Уважаеми читатели,

Можете да закупите списание ProGRAFICA

и от книжарници „Сиела“.

София:

МОЛ София, бул. Стамболийски 101, етаж 2

Сити център София, бул. Арсеналски 2, етаж 3

Софийски районен съд, ул. Драган Цанков 6

КНИЖНА БОРСА БОЛИД, бул. Искърско шосе 19

Пловдив:

МОЛ Пловдив, ул. Перущица 8, етаж 2

Съдебна палата, ул. 6-ти септември 167

Варна:

МОЛ Варна, бул. Сливница 201

Стара Загора:

Парк Мол Стара Загора, бул. Никола Петков

Велико Търново:

Съдебна палата, ул. Васил Левски 16

Здравейте, скъпи читатели на сп. ProGRAFICA,

В ръцете си държите 3-ти брой на сп. ProGRAFICA, пос-

ветен на изкуството във всичките му форми, на дизай-

на в най-различни области от нашето ежедневие. От 

броя ще научите повече за начина на общуване чрез 

директния маркетинг, за креативните стратегии в 

комуникациите на директния маркетинг, за силата на 

марката, нарастваща през годините.

И още: 

... за социалните и политически послания на графи-

тите

... за еволюцията, развитието и тенденциите в лого 

дизайна

... за марката „Моцарт“, натрупала толкова много 

понятия в себе си, че трудно могат да бъдат изброени

... за аналоговите и дигиталните печатни технологии

... за отключването на силата на печата

... за това, как една книжарница може да се превър-

не в галерия, или казано по-заобиколно „За книгата по 

корицата“

... за репортажи от миналото, бележещи настояще-

то и определящи бъдещето

... за най-големия Sofia Design Week

... за Българските награди за уеб 2011

... за София хартиен арт фест 2011

... за хартията, която щади природата...

Приятно четене,

Радослав Далев
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