
Пакетни предложения БНР
Първа професионална футболна лига
първи полусезон от първенство 2019 / 2020 –
1 футболна среща, 10 или 52 футболни срещи 

www.piero97.com



БНР – пакет „Първа професионална футболна лига“, сезон 2019 / 2020

Стойност на пакета за първи полусезон, 1 футболна среща – 480 лв. /без ДДС/

Рекламни форми  
радио

Промо* Преки
излъчвания**

Общо спонсорски  
анонси

Спонсорскианонси  
до 10 сек.

12 4 16

* По 3 спонсорски анонса (промотиращи прякото излъчване на мача) .

** По 4 спонсорски анонса на мач по време на прякото излъчване по програма
Хоризонт

БОНУС
- 1 бр. ПР публикация, без редакционна адаптация от страна на БНР в bnr.bg.
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БНР – пакет „Първа професионална футболна лига“, сезон 2019 / 2020

Стойност на пакета за първи полусезон, 10 футболни срещи – 4480 лв. /без ДДС/

Рекламни форми  
радио

Промо* Преки
излъчвания**

Общо спонсорски  
анонси

Спонсорскианонси  
до 10 сек.

120 40 160

* По 3 спонсорски анонса (промотиращи преките излъчвания на мачовете)  
на ден от сряда до събота за първи полусезон.

** По 4 спонсорски анонса на мач по време на прякото излъчване по програма
Хоризонт

БОНУС
- 80 излъчвания на рекламен спот до 30 секунди в ефира на програма „Хоризонт“

в рамките на шест месеца, считано от сключването на договора.
-банер формат Medium Rectangle 300 x 250 px в интернет портала на БНР в рамките  
на 2 месеца.
- 3 бр. ПР публикации, без редакционна адаптация от страна на БНР в bnr.bg.
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БНР – пакет „Първа професионална футболна лига“, сезон 2019 / 2020

Стойност на пакета за първи полусезон, 52 футболни срещи – 19 990 лв. /без ДДС/

Рекламни форми  
радио

Промо* Преки
излъчвания**

Общо спонсорски  
анонси

Спонсорскианонси  
до 10 сек.

624 208 832

* По 3 спонсорски анонса (промотиращи преките излъчвания на мачовете)  
на ден от сряда до събота за първи полусезон.

** По 4 спонсорски анонса на мач по време на прякото излъчване по програма
Хоризонт

БОНУС
- 420 излъчвания на рекламен спот до 30 секунди в ефира на програма „Хоризонт“

в рамките на една календарна година, считано от сключването на договора.
- банер формат Medium Rectangle 300 x 250 px в интернет портала на БНР в рамките  

на първи полусезон.
- 12 бр. ПР публикации, без редакционна адаптация от страна на БНР в bnr.bg.
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