


Детската Евровизия 2015 - национална селекция 

• За втора поредна година BNT, bTV и продуцентска компания 

„Седем осми” обединяват усилия в избора на талантлив млад 

изпълнител, който ще представи страната ни на конкурса;  

• От средата на август аудиторията на bTV ще може да проследи 

изборa на представител на България за „Детската Евровизия 

2015“; 

• Изборът на представител на България за „Детската Евровизия 

2015“ ще се случи в 11 епизода в прайм тайм на бТВ 

• Тринадесетото издание на Международния конкурс „Детска 

Евровизия” ще се проведе на 21 ноември в зала „Арена Армеец“ 

в София и ще се излъчва на живо по БНТ.   



Излъчването на 11 епизода от конкурса ще се състои в прайм тайм на bTV, както следва: 
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Финали Прослушване 

• предварителен кастинг прослушване  

• прайм тайм на bTV 

• 17 до 26 август 

• 6 епизода 

• Излъчване * 21:30h -22:30h 

• пон, вт, ср 

 

Полуфинал за България 

• Към финал продължават по трима 
изпълнители 

• на живо в прайм тайм на bTV 

• 31август – 3 септ 

• 4 епизода 

• Излъчване   21:30h-22:30h 

• пон, вт, ср, четв 

• WEB BACKSTAGE EXCLUSIVE: зад кулисите 
на живо на www.junioreurovison.bg 

Финал за България  

• Избор на новият представител на  
България за „Детската Евровизия 2015“ 

• на живо в прайм тайм на bTV 

• 06.09.2015 г. 

• Излъчване   20:00h-22:00h 

• WEB BACKSTAGE EXCLUSIVE: зад 
кулисите на живо на 
www.junioreurovison.bg  

* Първото издание ще се излъчи на 17.08.2015 г. от 21.00 с продължителност 1:30 часа 



• N-Joy 

• bTV Radio 
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Комуникация на проекта 

• bTV Новините 

• Тази сутрин 

• Разширен репортаж от Backstage 

• Шоуто на Слави 

• Ефира на БНТ 

Уеб сайтовете на bTV Media Group, БНТ 

и Facebook страницата на конкурса. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СПОНСОРТВО в bTV 
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РЕКЛАМНИ ФОРМИ - ТВ 

СПОНСОРИРАНИ 

ПРОМО-АНОНСИ 

Съдържанието на тази 

рекламна форма 

включва представяне на 

Фермата и анонсирането 

на нейното излъчване с 

прикрепена спонсорска 

заставка. 

OVERLAY 

Анимацията с 

продължителност 10”, 

която се разполага върху 

хоризонталната или 

вертикалната част на 

екрана и заема около 1/3 

от него. Тази форма 

може да се реализира 

върху подложка или като 

свободна анимация върху 

екрана. 

СПОНСОРСКИ ЗАСТАВКИ 

 2 x 7”  заставки, излъчени 

преди и след предаването. 

Спонсорската заставка цели 

да бъдат популяризирани 

име, търговска марка, 

репутация, дейност или 

продукт на спонсора, а 

стандартната реклама – да 

бъде насърчена продажбата 

на стоки и услуги.  
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Цени и отстъпки – спонсорски пакети 

• Цените са в лева, без ДДС! 

• Отделно, клиента ще получи всички договорени отстъпки (без пакетна) 

• При приемане на пакетното ни предложение изработката на рекламните форми ще е допълнителен бонус за клиента. 

Брой спотове GRPs 30 (A-18-49) Цена в лева, без ДДС 

РЕКЛАМНА ФОРМА ПЛАТЕНИ ПОЛУЧЕНИ ПЛАТЕНИ  ПОЛУЧЕНИ БРУТНА ЦЕН А ПО ТАРИФА СПЕЦИАЛНА БРУТНА ЦЕНА 

Промо анонси 25 25 95 95     25 251.00                  25 251.00      

Cut IN или Skyscraper 8 11 144 198     53 955.00                  39 240.00      

  33 36 239 293     79 206.00                  64 491.00      

Брой спотове GRPs 30 (A-18-49) Цена в лева, без ДДС 

РЕКЛАМНА ФОРМА ПЛАТЕНИ ПОЛУЧЕНИ ПЛАТЕНИ  ПОЛУЧЕНИ БРУТНА ЦЕН А ПО ТАРИФА СПЕЦИАЛНА БРУТНА ЦЕНА 

Промо анонси 34 34 133 133     35 245.08              35 245.08      

Cut IN или Skyscraper 7 11 63 99     37 782.23                  24 034.50      

Спонсорски заставки 2 х 7 11 126 198     53 974.62                  34 335.00      

  48 56 322 430  127 001.93                  93 614.58      

Вариант 1 

Вариант 2 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕКЛАМА В bWeb 
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• Специално за събитието ще бъде създаден уебсайт 
Junioreurovision.bg; 

 

• Освен актуални новини за участниците и журито, в него 
потребителите ще могат да намерят актуални фотогалерии и 
атрактивно видео съдържание; 

 

• Ще могат да гласуват за фаворитите си в различните етапи и 
ексклузивно ще могат да гледат всичко, което се случва зад 
кулисите на конкурса на живо. 
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Backstage: 

 

 

 По време на полуфиналите и финалът, зрителите на bTV  и потребителите на junioreurovision.bg ще могат да проследят с 

включвания на живо  и в директно ексклузивно web предаване всички емоции на участниците и техните екипи зад кулисите.  

 

WEB BACKSTAGE EXCLUSIVE: 

 

• Ще бъде създаден от отделен екип и ще има свои собствени водещи 

• Ще осигури пълно мултиканално изживаване на истинските фенове на формата 

• Позволява богати възможности за продуктово позициониране и интеграция на бранда в съдържанието 
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За целите на конкурса  създаваме специален уебсайт, на който ще има  

специална секция за гласуване и избор на победителя. 

 

Секции 

 

• Новини 

• Видео акценти  

• Епизоди 

• Участници 

• Жури 

• Фотогалерии 

• За Детската Евровизия 

• WEB BACKSTAGE EXCLUSIVE – по време на предаванията на живо 

 

Social Media бутони 

Facebook - https://www.facebook.com/bg.eurovision 
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Възможности  за рекламно присъствие Интернет: 

Дисплей Видео *Продуктово позициониране 

      * ПП на Backstage на конкурса – TV епизодите ще бъдат подкрепени с уеб бекстейдж, в който водещият ще  

интервюира        участниците. 
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Предложение  за рекламно присъствие в bWeb 

 

Рекламна форма Формат Общо импресии Бонус импресии 
СПЕЦИАЛНА БРУТНА 

ЦЕНА 

Кобрандирани банери  300 x 600 на всички сайтове на bWeb 1 260 000  360 000  

21 800.00 

Pre Roll + Branded Frame  Видео секция на junioreurovision.bg 157 500  45 000  

H-WallPaper В junioreurovision.bg 262 500 75 000  

Продуктово позициониране в пет издания на WEB BACKSTAGE EXCLUSIVE  

• Цените са в лева, без ДДС! * 

• Цената подлежи на всички агенционни и клиентски отстъпки. 



БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО! 


