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ЗА ПЪРВЕНСТВОТО
▸ Българската национална телевизия придоби права за излъчване 

на футболни мачове от ФИФА Световна клубна купа 2018. 
Първенството ще се проведе от 12 до 22-ри декември 2018 г. в 
Обединени Арабски Емирства 

▸ Световното клубно първенство по футбол е световен 
шампионат, в който вземат участие клубовете-шампиони на 6-
те континентални конфедерации 

▸ Първото състезание се провежда през януари 2000 г. В Бразилия, 
като бразилският Коринтианс го печели. 

▸ Срещите ще се излъчат на живо в програмата на БНТ3 

▸ Най-впечатляващо е участието на европейския клубен шампион 
Реал /Мадрид/, който започва от полуфиналната фаза на 19 
декември 

▸ Единичната цена за излъчване на 30 сек. клип в програмата на 
БНТ3 е 500 лв /без ДДС/
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12-22 ДЕКЕМВРИ 2018

СВЕТОВНО КЛУБНО ПЪРВЕНСТВО ПО ФУТБОЛ - ОБЕДИНЕНИ 
АРАБСКИ ЕМИРСТВА - ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ:

12.12, СРЯДА:  

17:20 - Ал Аин - 
Уелингтън 

14:50 - Кашима -  
Чивас 
Гуадалахарa 

19.12, СРЯДА:  

18:20 - Полуфинална 
среща 

17:20 - Среща за 5-6 
място  

18:20 - Полуфинална 
среща 

15.12, СЪБОТА:  18.12, ВТОРНИК:  
22.12, СЪБОТА:  

15:20 - Среща за 3-4 
място  

18:20 - финал 
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РЕКЛАМЕН ПАКЕТ

Канал Предаване Рекламна форма Брой

Сутрешен блок промоанонс ОПТ 4

Спортисимо промоанонс ПТ 4

Финал клип 2

Финал CЗ 2

FIFA WCC 2018 клип 6

FIFA WCC 2018 клип 2

FIFA WCC 2018 C3 10

нетна сума 10030

➢Всички цени са в лева и без включен ДДС
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 ВАЛИДНИ ОТСТЪПКИ:
▸ При закупуване на рекламни пакети 

директните рекламодатели заплащат 
нетната сума на пакета и не ползват други 
отстъпки 

▸ При закупуване на рекламни пакети 
агенциите ползват само агентска отстъпка 
в размер на 5% от брутната сума на пакета 

▸ Инвестираният обем се натрупва към 
годишния, но не се включва в отстъпката за 
ръст през следващата година

БНТ не гарантира рейтинг при излъчване на 
Световното клубно първенство по футбол - 
Обединени Арабски Емирства 2018 г
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