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➢ Концерт на Солистите на Биг бенда на БНР. Датата на събитието 25.06.21 от 18ч. 
Локация – Колодрума в Борисовата градина. Възможност за поставяне на шатра на 
спонсора.

➢ Концерт по случай празника на радио София. Дата на събитието 17.09.21. Концерт 
на лятната сцена в Борисовата градина. Предвиждаме специалните ни гости да 
бъдат Прея, TromBobby, Любо Киров, Жлъч и Григовор, Елена Сиракова, SoulBmoll.
Мартен Роберто ще се включи със специален сет.

➢ Хепънинг – представяне програмата на радио Христо Ботев. Програмата включва 
изпълнение на Биг бенд на БНР и представяне на новите предавания на радиото. 
Събитието ще се стриймва в страницата на радиото.

СЪБИТИЯ НА ОТКРИТО :
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ОСНОВЕН СПОНСОР

▪ Рекламни форми в интернет /според предпочитанията на спонсора/ до 10 000 лв. без 
ДДС, след  приспаднати съответни полагаеми отстъпки, съгласно актуалната тарифа за 
реклама в БНР;

▪ Позициониране на логото на спонсора върху всички рекламни материали;
▪ Възможност за поставяне на брандирана „шатра“ на спонсора на мястото на събитието;
▪ Позициониране на неограничен брой фикс банери на спонсора на мястото на събитието;
▪ Споменаване на спонсора в социалните мрежи на БНР, в материали и публикации, 

отразяващи спонсорираните събития;
▪ Благодарствено обявяване на спонсора в края на всяко събитие;
▪ Възможност представител на спонсора да обяви на сцената на събитието името на 

компанията и да представи музикално или друг вид културно-развлекателно изпълнение, 
което е част от програмата;

▪ Предоставяне на 10 броя покани за всяко събитие, в случай че събитията са с платен вход. 

Стойност: 10 000 лв. без ДДС
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СПОНСОР

▪ Рекламни форми в интернет /според предпочитанията на спонсора/ до 5000 лв. без ДДС,
след приспаднати полагаеми отстъпки, съгласно актуалната рекламна тарифа на БНР;

▪ Споменаване на спонсора по време на събитието и всички организирани събития за
него;

▪ Позициониране на 1 брой фикс банер на спонсора на мястото на събитието;

▪ Предоставяне на 5 броя покани за всяко събитие, в случай че събитията са с платен вход.

Стойност: 5 000 лв. без ДДС
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Българско Национално Радио
Отдел „Реклама и издателска дейност“

Телефони за връзка:
(+359 2) 9336 562; 9336 620; 9336 621

E-mail : reklama@bnr.bg
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