Jasmin.bg – Доза вдъхновение всеки ден!
онлайн списание със силен фокус върху визуални изкуства, литература, култура, стил, градски живот, еротика
и др.
куратор на съдържание от разнообразни области, представено по интелигентен, визуално ориентиран (и
често забавен) начин
автор на собствени статии, рубрики, поредици, (видео) интервюта

Аудитория
Читателите на Jasmin.bg са предимно жени, от 25 до 45-годишни, живеещи в големите градове на България.
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Авторско съдържание
Поредицата (Не)познатите визуални артисти на България
с артисти от различни визуални изкуства – фотографи, художници, илюстратори, автори на комикси, на ръчно
изработени кукли и др.
развиваща се като щафета – всеки интервюиран артист препраща към следващ, на когото задава въпрос
Видео интервюта
кратки интервюта с хора на изкуството – писатели, художници, фотографи, режисьори, актьори и др.- във
видео формат
публикувани на сайта и в YouTube канала на Jasmin.bg
на български или на английски, испански и гръцки (със субтитри на български език)
Авторски ревюта
за книги, театрални постановки, филми и сериали
Находки
статии за вдъхновяващи художници, фотографи и други артисти, за които (почти или напълно) липсва
информация на български език в Интернет
Седмичен имейл бюлетин
седмичен дайджест от най-интересното съдържание, публикувано в списанието
достигащ до над 3 000 абоната
с читатели, интересуващи се от градска култура, визуални изкуства, литература; ценящи авторско,
интелигентно поднесено съдържание

Партньорства
Медийни партньорства
двугодишно медийно партньорство с фестивала за кино и литература CineLibri
с АСТ фестивал за свободен театър
със Софийски международен литературен фестивал

Игри и представяне на продукти
над 80 игри и представяне на продукти за нашите партньори

