EВРОПЕЙСКО ПЪРВЕНСТВО ПО ВОЛЕЙБОЛ
9-ти – 18-ти октомври 2015 г. - БНТ HD
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Европейско първенство по волейбол - БНТ HD
БНТ HD представя EВРОПЕЙСКО ПЪРВЕНСТВО ПО ВОЛЕЙБОЛ

9-ти – 18-ти октомври – зала Арена Армеец
• България и Италия – домакини
на Eвропейското първенство по волейбол за мъже.
• Първият по рода си форум у нас от 1981 г. насам
• Зала „Арена Армеец” в София и “Дворец на културата
и спорта” във Варна - двете зали, в които
ще играят най-добрите волейболисти на Стария континент.
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Европейско първенство по волейбол - БНТ HD

БНТ HD ще излъчи срещите от
Европейското първенство по
волейбол по следната схема:

9 октомври 20:30 – България – Германия
10 октомври 20:30 – България – Чехия
11 октомври 20:45 – България – Испания или Холандия
Забележка: Преди всеки мач ще има 20 минути студийна програма.
Плейофните срещи ще бъдат на 13 октомври от 17:30 и 20:30.
Четвъртфиналите са на 14 октомври от 17:45 и 20:45.
Полуфиналите са на 17 октомври от 17:45 и 20:45.
Срещата за 3-4 място е на 18 октомври от 17:30.
Финалът е на 18 октомври от 20:45.
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Рекламирайте!

Цена за 30“ рекламен клип по БНТ HD – 600 лв. без ДДС
Цена на спонсорска заставка по БНТ HD – 300 лв. без ДДС
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Отстъпки за рекламодатели
•

•

При повече от три гейма на мач от общо пет възможни,
заявените рекламни форми за трети гейм да се излъчват
безвъзмездно в четвъртия, а в петия – в началото и
края на гейма, за брутна сума над 20 000 лв.
Отстъпки за реализиран брутен обем:
Брутна сума
Отстъпка

От

До

20 000

25 000

30%

25 001

35 000

35%

35 001+

40%
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Ценообразуване

Ценообразуване
Предложението е изготвено на базата на 30”клип.
За излъчване на рекламни клипове с дължина, различна от 30”,
се изчислява по следната схема:
10”
15”
20”
25”

=
=
=
=

60% от цената
75% от цената
90% от цената
95% от цената

за
за
за
за

30”-клип
30”-клип
30”-клип
30”-клип

ЦЕНАТА НА СПОНСОРСКАТА ЗАСТАВКА Е РАВНА
НА 50% ОТ ЦЕНАТА ЗА 30’’ КЛИП

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
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