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ПРЕДАВАНЕТО, КОЕТО НЯМА АНАЛОГ

АТЕЛИЕ е документална поредица за 

изкуство и култура на ТВ “Алма матер”.

АТЕЛИЕ е алтернатива в съвременната 

реалност на евтино забавление.

AТЕЛИЕ е запазена територия за младото 

поколение български творци и техните учители и идоли.

Героите на АТЕЛИЕ са будните хора, които се интересуват от света около 

себе си, имат собствена гледна точка и не се страхуват да я споделят 

чрез изкуството си и стила си на живот. Те разказват за себе си, за 

творчеството си, за обучението си, за живота си, а ние – чрез тях  

опитваме да разкажем историята на съвременното изкуство, неговото 

настояще и бъдеще, проблемите, постиженията и препятствията по пътя 

на развитието му.
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ПЕРИОДИКА

Предаването се излъчва в неделя от 13:15ч. по БНТ2,
непосредствено след обедната новинарска емисия и
културно-информационното предаване “Афиш”.

Повторенията може да видите в понеделник от 12:30ч.
и в неделя от 24:00ч. по програма БНТ свят.
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РЕЙТИНГЪТ

Пийпълметричните данни сочат повишен
зрителски интерес, поради уникалността на
предаването.
“Ателие” е студентското предаване, което е
единствено по същността си в телевизионното
пространство, поради своята специфика.
Часовият пояс на излъчване предполага удобно за зрителите присъствие
пред екрана, както и съсредоточаване на активна аудитория в таргет:

. социално ангажирани граждани, заинтересовани от проявите на будната 
студентска/младежка аудитория на България,

. мъже и жени,

. според възрастовата граница - 12+, както и 18 - 54+,

. на географски принцип - от всички региони.
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СПОНСОРСКИ ПАКЕТ 5 005 лв.

Всеки ден излъчване на най-малко два
промоанонса за предаването “Ателие”
с обозначаване на спонсора в 7 секунди:

. период - 30 дни,

. общо за периода - 77 излъчвания по БНТ2:

- 23 от тях в новинарските емисии в Прайм тайм /19:00 – 22:00ч./,
- 54 в сутрешен блок “Добро утро с БНТ2”, в следобеден блок “България

днес” и в началото и в края на всяко предаване.

БОНУСИ:
. излъчване на спонсорските заставки и в сайта на БНТ, заедно с предаването,
. излъчване на спонсорските заставки и на стрийминг, заедно с предаването
/на живо - он лайн в сайта на БНТ/.

ПС: Стойността е калкулирана на база пакетни цени с включена отстъпка от 22%.
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