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ДОМЪТ НА БЪЛГАРСКАТА МУЗИКА
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Защото BG MUSIC CHANNEL е телевизия 
ЕДИНСТВЕНО и САМО за БЪЛГАРСКА

Поп
Рок

Защо ДОМЪТ НА БЪЛГАРСКАТА МУЗИКА?

МУЗИКА

► 
►

Hip-Hop 
R&B

Eстрадна
Клубна 

► 
►

► 
►

БЪЛГАРСКАТА МУЗИКА ПОД ЕДИН ПОКРИВ!
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Мисия на BG MUSIC CHANNEL:

Да събере жанровото разнообразие в 
БЪЛГАРСКАТА МУЗИКА на едно място;

Да бъде достойна платформа за 
популяризиране на БЪЛГАРСКАТА МУЗИКА;

Да подкрепя и мотивира създаването на 
БЪЛГАРСКА МУЗИКА;

Да бъде бърз, актуален и достоверен 
източник на информация;

Да бъде социално отговорна медия, 
която едновременно образова и забавлява;

ПОДКРЕПЕТЕ И ВИЕ БЪЛГАРСКАТА МУЗИКА!
www.piero97.com



ПОДКРЕПЕТЕ И ВИЕ БЪЛГАРСКАТА МУЗИКА!

Цели на BG MUSIC CHANNEL:

Да се превърне в лицето на 
БЪЛГАРСКАТА МУЗИКА;

Да представя и подкрепя утвърдени и 
начинаещи изпълнители;

Да създава, представя и подкрепя 
музикални и други свързани събития;
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ЗАЩОТО БЪЛГАРИТЕ ТРЯБВА ДА ПОЗНАВАТ И ДА СЕ ГОРДЕЯТ 
СЪС СВОЯТА СОБСТВЕНА МУЗИКА!

Концепция на BG MUSIC CHANNEL:

Основен фокус на програмната концепция на 
BG MUSIC CHANNEL е задоволяване на нуждата 
от БЪЛГАРСКА МУЗИКА, развлечения, информация 
и интерактивност;

Телевизията е предназначена предимно за 
младите хора, но съдържанието и ще 
задоволява интересите и потребностите на 
широката аудитория;

Приоритет на медията е да изгради динамична 
и интерактивна програма, съобразена с нуждите 
на аудиторията;
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Програма на BG MUSIC CHANNEL:

Програмата ще предоставя възможност на аудиторията 
да опознае същността на БЪЛГАРСКАТА МУЗИКА във 
всеки неин аспект чрез излъчването на много и 
разнообразни:

 Предавания с водещи;
 Репортажи; 
 Интервюта;
 Концерти;
 Промоции;
 Мейкинги;
 Жанрово обособени рубрики и блокове;

24 часа
              7 дни в седмицата           

ДОКОСНЕТЕ СЕ ДО СЪЩНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА МУЗИКА!
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ВИЖТЕ БЪЛГАРСКАТА МУЗИКА В ЦЯЛОТО И СЪВЪРШЕНСТВО! 

Kачество на BG MUSIC CHANNEL

BG MUSIC CHANNEL излъчва качествен 
мултикаст сигнал: 

SD 16:9 

FULL HD (1920 x 1080) с перфектна картина 
и кристален звук

FULL HD

www.piero97.com



Звездите подкрепят BG MUSIC CHANNEL

► Лили Иванова: “Намирам инициативата за създаването на 
BG MUSIC CHANNEL за добра новина, защото държава, в коятo няма медия, 
която да популяризира и рекламира националните образци на музикалната 
култура, e огромен длъжник към нацията си и лишава поколенията от 
възможност да живеят с духа на постиженията на своя народ и 
неговите идоли!” 

      ► Васил Найденов: “Всички наши кабелни оператори са под български 
             флаг и е редно и въпрос на достойнство да пускат българска музика! 
             Подкрепете BG MUSIC CHANNEL!” 

► Тони Димитрова: “Да я има българската песен, да звучи по 
 BG MUSIC CHANNEL, за да го има българския дух!”  

      ► Катя и Здравко /Ритон/: “Приветстваме идеята за създаването на
              BG MUSIC CHANNEL! Крайно време беше чуждата музикална инвазия 
              да има достойна национална алтернатива!  Съществуващите  
              музикални телевизии в България, излъчващи поп музика, са 
              собственост на чуждестранни компании и отразяването на 
              българската музика  е  символично!” 

► Мария Илиева: “BG MUSIC CHANNEL  е медия, от която всички български 
меломани имат нужда. Вярвам, че тя може да превърне посланието на 
качествената българска музика в начин на живот. На добър час!” 

        ► Любо Киров: “BG MUSIC CHANNEL е необходимост в българския 
                    ефир и мисия, която осъществява популяризирането на 
                    българското изкуство.” 

ПОДКРЕПЕТЕ И ВИЕ BG MUSIC CHANNEL!
www.piero97.com



Звездите подкрепят BG MUSIC CHANNEL
► Мариана Попова: “Защото сме в България, защото артистите 
могат да се чувстват най-обичани и уважавани в родината си....
Защото изкуството на една държава е най-силното оръжие.... В цяла 
Европа артистите са ценени и обичани и това си личи и в законите им. 
Благодаря Ви и успех.” 

      ► Кристо: “BG музиката и феновете имат нужда от  BG MUSIC CHANNEL, 
             защото той ще бъде въздухът в дробовете на това изкуство и 
             кислородът в неговия огън.” 

► Сантра: “Излъчването на BG MUSIC CHANNEL е важно за 
развитието на българската музика, тъй като е необходимо за 
задоволяване на нарастващия интерес към BG артистите. Лично 
за мен това ще бъде още една мотивация да правя по-стойностни и 
по-качествени проекти.“

      ► Орлин Павлов: “Това, което ние музикантите правим, е безсмислено 
             без нашата аудитория. Изключително важно е, да има място, където 
             изпълнителите могат да покажат творчеството си, независимо дали 
             то е част от така наречения "mainstream" в поп музиката или не.
             Хората трябва да имат  право на избор какво да слушат. Пожелавам 
             на BG MUSIC CHANNEL да постигне това, за което мечтае и да се 
             превърне в една платформа, подкрепяща развитието на  музикалната 
             индустрия в България.  Успех :)"

► Мишо Шамара: “Искаме нашата глътка въздух, искаме да дишаме! 
Дайте ни свобода и подкрепете BG MUSIC CHANNEL!” 

ПОДКРЕПЕТЕ И ВИЕ BG MUSIC CHANNEL!
www.piero97.com




