
Завръщането на гладиаторите 
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MasterChef 

 MasterChef е кулинарно телевизионно шоу със 

състезателен характер, което за първи път е излъчено 

през 1990 в Великобритания. BBC обновява формата на 

горещото шоу през 2005-та. 

 

 Оттогава, MasterChef набира популярност и сега е 

продуциран в повече от 40 държави и се излъчва в над 

200 територии.  

 

 Шоуто е тотален хит в САЩ и Европа повече от 5 сезона 

и в ефира на bTV – привлече нова аудитория в т.ч. хора, 

които не гледат ТВ и кулинарни предавания. 
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MasterChef: Гладиатор в ефира 
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MasterChef e социален 

Брой фенове на страницата: 54К  

За по-малко от 2 месеца от старта на шоуто. Органично 

страницата продължава да расте и в момента 

феновете са 63К. 

Седмичен reach на страницата: 118К  

Изключително рядко броят достигнати потребители от 

една страница дори наближава броя фенове. Почти 

никога не го надвишава.  

Уникални потребители, ангажирани със съдържанието на MasterChef 

България във Facebook на седмична база: ~30К  

Това означава, че над 50% от феновете на страницата и 25% от всички, 

достигнати от съдържанието й, реагират на него. 

Кликове на съдържанието на MasterChef България във Facebook на 

седмична база: ~250К 

Потребителите, които се обвързват със съдържанието, са изключително 

активни: 30 000 души генерират 250 000 клика всяка седмица. 
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MasterChef 2: Гладиаторите се завръщат 

Период на излъчване Пролет 2016 

Часова зона 

Честота на излъчване 

Продължителност 1 час 

Прогнозиран RTG% A18-49 = 15 

Брой епизоди 42 

Начало на кастинги Декември 

Начало на снимки Средата на януари 

Прайм-тайм 

3 в седмицата 
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MasterChef 2: Гладиаторите се завръщат 

• Любимците на зрителите от Журито на MasterChef 1 – 

Виктор Ангелов, Андре Токев и Петър Михалчев – отново 

ще завладеят ефира със своята харизма. 

• Сезон 2 на MasterChef отново ще бъде шоу за 

креативност, страст, състезателен  дух и постигане на 

мечти. 

• Акцентът ще бъде върху хъса за победа и силните 

емоции. 

• Кастингите вече се провеждат, а снимките на горещото 

шоу ще започнат от средата на януари. 

www.piero97.com



MasterChef: Предизвикателствата 

Тест за креативност 
Състезателите получават тема, 

основната съставка и срок от време да 

приготвят ястие за съдиите.  

Майсторски клас 
Член на журито или известен 

готвач показва как се готви ястие 

на победителите от кутията и 

теста за креативност. 

Битка за имунитет 
Двамата трябва да пресъздадат точно 

ястието от Майсторския клас, 

победителят получава седмичен 

имунитет. 

Стрес тест 
Тримата играчи, завършили последни  

в Теста за креативност се състезават, 

за да не отидат директно на 

Елиминация. 

Отборна битка 
Състезателите се разделят на 

отбори и се състезават, за да се 

спасят от Елиминация. 

Елиминация 
Губещият отбор отива на седмичните 

елиминации заедно с играчът, който е 

отпаднал на Стрес теста. 

Кутията на 

MasterChef 
Всички се състезават. Дегустация на 

3 ястия. Победителят избира 

основната съставка в Теста  за 

креативност и отива на Битка за 

имунитет. 

ДЕН 1 ДЕН 2 ДЕН 3 
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Алтернативни форми в ТВ 
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Ниво 3 

Sponsorship Tags 
IN 7” 

+ OUT 7” 

Break Ids 

Overlay 

Sponsored Promo 

Branded Bug 

IN 3”  

+ OUT 4” 

10” 

Promo 15” 

+ tag 7” 

3” 

Рекламна форма Секунди 

Общ брой: 

Брутна цена по тарифа: 

Специална брутна цена: 

Отстъпка от тарифа: 

118 1 485 915 

22 

30 

22 

165 

660 

660 360 

165 

390 

Брой 
Получени 

30” GRPs 

Платени 

30” GRPs 

496 224 лева 

~ 40% 

302 310 лева 

15 

22 

83 

660 

83 

450 

Брой 
Получени 

30” GRPs 

Платени 

30” GRPs 

59 743 533 

248 112 лева 

~ 30% 

176 610 лева 

Ниво 2 

22 

15 

50 

30 

42 

250 

1260 

210 

420 

660 Bonus 

150 

250 

Bonus 

870 

Брой 
Получени 

30” GRPs 

Платени 

30” GRPs 

223 2 800 1 270 

936 925 лева 

~ 50% 

453 160 лева 

Ниво 1 

Спонсорски пакети 
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• Предлагаме възможности за ко-брандиран криейтив, включващ 

интеграция на елементи от идентичността на MasterChef и тази 

на спонсора. Пример за подобен криейтив е кампанията на 

Метро от Сезон 1, чиито елементи ще откриете във видеото, 

придружаващо презентацията. 

• Посочените цени не включват непредвидени разходи по 

продукцията на рекламни форми, включваши ко-брандиран 

криейтив. 

• Отделно, остават валидни всички отстъпки (без пакетна), 

договорени с БТВ Медия Груп. 

• Цените са в лева, без ДДС. 

Пояснения към спонсорските пакети 
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Възможности за присъствие 

Тест за 

креативност 
1. Присъствие в склада 

2. Присъствие по време 

на готвене 

ДЕН 1 

Кутията на 

MasterChef 
1. Присъствие в кутията 

2. Присъствие на 

помощен рафт 

3. Присъствие по време 

на готвене 

Стрес тест 
1. Присъствие по време 

на готвенето на 

участниците, които се 

борят да не отидат на 

елиминации 

ДЕН 2 

Майсторски 

клас + Битка 
1. Присъствие по време 

на демонстрацията на 

Журито и на 

пресъздаването на 

ястието от участниците 

Елиминация 
1. Присъствие по време 

на готвене 

ДЕН 3 

Отборна битка 
1. Присъствие в склада 

2. Присъствие по време 

на готвене 

3. Присъствие в 

ресторанта 

• Описани са основните опции за присъствие в 

отделните предизвикателства. Дадено 

присъствие може да включва една или повече 

от опциите в зависимост от договореностите 

и възможностите на съдържанието. 

• Всяко присъствие се съгласува 

предварително с “Aлтернативни продажби” на 

bTV и редакторския екип на MasterChef.  

• Цената, продължителността и вида на 

присъствието могат да варират, спрямо 

потенциала за интеграция на всеки отделен 

продукт. 

• Отделно, остават валидни всички отстъпки 

(без пакетна), договорени с БТВ Медия Груп. 

• Цените не включват разходи за реквизит, 

нужен за реализирането на присъствието. 

• Цените са в лева, без ДДС. 

 

ПОЯСНЕНИЯ 

Обща продълж.: 20“ 

 

Брутна цена:   

20 412 лева 

Обща продълж.: 20“ 

 

Брутна цена:   

17 010 лева 

Обща продълж.: 20“ 

 

Брутна цена:   

20 412 

Обща продълж.: 20“ 

 

Брутна цена:   

17 010 лева 

Обща продълж.: 20“ 

 

Брутна цена:   

17 010 лева 

Обща продълж.: 20“ 

 

Брутна цена:   

20 412 
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Рекламни форми на сайта 
www.masterchef.btv.bg 

П или H-Wallpaper branding  

  Стандартен банер - мегаборд - 980х200 

 Стандартен банер - 300х600 

Видео формат – Pre-roll 

Стандартен банер -300х250 

* Възможност за разработване на игра 
www.piero97.com



Спонсорски пакет 

masterchef.btv.bg H-Wallpaper 

masterchef.btv.bg 

БОНУСИ 

masterchef.btv.bg 

Banner 

980x200 

За всички 

формати 

Video Pre Roll 

20” 

Сайт Формат 

Общ брой импресии с бонуси: 

Брутна цена по тарифа: 

Специална брутна цена: 

Мултиканална отстъпка:  

250 000 

40% импресии 

800 000 

400 000 

100 

50 

уикенди 

50 5 000 лв. 

0.00лв. 

28 000 лв. 

14 000 лв. 

Импресии за 

периода 
Дни Брутна цена  

2 030 000 3 месеца 

       47 000.00лв. 

       10% 

       42 300.00лв. 

Отделно, остават валидни всички отстъпки (без пакетна), договорени с БТВ Медия Груп. Цените са в лева, без ДДС. 
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Очакваме Ви скоро в кухнята на 
MasterChef! 
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