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Тираж The Economist у Британії перевищив 200 000 екземплярів за останні 6 місяців 2010
року, вперше за 167-річну історію журналу. Явище стало загальним для сектора журналів
про поточні події, пише guardian.co.uk      Щотижневий тираж Economist в середньому
склав 210 204 екземпляри в другій половині минулого року, на 7,7% вище, ніж в першому
півріччі, і на 11,1% - в річному численні, згідно останнім цифрам від Бюро фіксації
тиражів (Audit Bureau of Circulations), опублікованих 17 лютого.

Загальний тираж Economist складає зараз 1 473 939 екземплярів, щорічний приріст –
3,7%. Основна частина копій продається в Північній Америці, де тираж зараз тримається
833 667 копій, щорічний приріст – 2,5%.

Видавець Economist Івонн Оссман (Yvonne Ossman) пояснила 59-е підряд піврічне
збільшення тиражу навмисними діями з метою «розширити свою аудиторію».
Європейські продажі виросли на 0,9% за рік і на 0,3% - за період, до 240 743 копій.

"Ми прагнули через наші зв'язки кинути виклик неправильним сприйняттям видання як
сухого і в основному про фінанси, виділяючи ширину і індивідуальність передової статті
Economist", - сказала Оссман.

Тираж видання для країн Азіатсько-тихоокеанського регіону виріс за рік на 6,1% і на
2,4% - за піврічний період до 143 396; Средньосхідне-африканське видання виросло на
0,9% в рік і на 0,5% за період, 29 015 екземплярів. Загальний тираж Economist за
межами Північної і Південної Америк дорівнював 623 358 копіям.

Хороші новини повідомив і The Week, видавництва Dennis Publishing, який збільшив
тираж на 6,4% в рік і на 2,2% за піврічний період, продавши 180 502 копії.

Сатиричний журнал Private Eye, що виходить раз в дві неділі, тримав свій оборот
незмінним – 207 154 копії, менше на 1,5% в порівнянні з другою половиною 2009 року,
коли журнал опублікував свої кращі з 1992 року цифри, і всього на 0,3% за попередні
півроку.

Правий щотижневий Spectator також в малому ступені зменшив обороти, продавши 70
295 копій за період, менше на 0,1%, ніж за попередній.

The Oldie, журнал під редакторатом засновника і колишнього редактора Private Eye
Річарда Інгремса (Richard Ingrams), показав пристойне зростання в 7,2% в рік, 2,9% за
період і досяг 38 540 копій.

Щомісячний журнал Prospect також показав здоровий приріст із збільшенням продажів
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на 12,3% в рік до 31 932 копій і збільшення на 4,8% за період.

Investors Chronicle з FT Business був аутсайдером в секторі журналів про поточні події з
падінням обороту на 5% в рік і 2,2% за період, до 28 516 екземплярів.
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