БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
Лятно кино с БНТ 1 - 2017
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Лятно кино с БНТ 1 - 2017
„Лятно кино с БНТ 1“ е национална кампания за възстановяване на летните кина
в България и популяризиране на българското кино.
Форматът, създаден през 2012-та се превърна в най-продължителната и
успешната телевизионна кампания и вече е популярен в цялата страна.
И тази година публиката на „Пътуващо лятно
кино с БНТ 1 ” ще има възможност отново да се
наслади на богата филмова програма,
съставена от нови и стари български
телевизионни игрални филми, късометражни и
кратки документални филми, селектирани от
БНТ.
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Лятно кино с БНТ 1 - история
От създаването на формата за период от пет години са възстановени летните кина в Карлово,
Елена, Генерал Тошево, Кърджали, Велико Търново, Силистра, Криводол, Поморие, Перник,
Ямбол и в Плевен, а през 2016г. в с. Коняво и Варна.
Реализирани са 126 прожекции на български филми под
открито небе.
Над 70 000 души са гледали филмите.
Рекорден брой зрители на прожекциите в градовете:
Горна Оряховица - 2 500
Велико Търново - 1 700
Сандански -1 500
Плевен - 1 500
София - 1 200
Екипът пропътува над 20 000 километра.
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Лятно кино с БНТ 1 2017 - маршрут
„Пътуващо лятно кино с БНТ 1“ ще бъде открито в Борисовата градина на сцената на Лятната
естрада, като традиционно интересът е голям, очаква се публика над 1 000 души.
Отново ще бъде закрито в първите дни на Празници на изкуствата „Аполония” в Созопол.

Екипът на „Пътуващо лятно кино с БНТ 1“ е получил покана да гостува
през лятото в 13 населени места:
1. Елин Пелин
2. Ковачевци
3. Тетевен
4. Орешак
5. с.Черни Осъм , общ. Троян
6. Панагюрище
7. с. Бъта, Панагюрско

8. Пирдоп, Софийска област
9. Любимец
10. Петрич
11. Полски тръмбеш
12. Килифарево
13. Поморие

* Предложеният маршрут не е окончателен.
* Възможни са промени, съобразно кампаниите на спонсора.
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Лятно кино с БНТ 1 2017 - пакети
Пакет 1
ЗЛАТЕН

Пакет 2
СРЕБЪРЕН

Пакет 3
БРОНЗОВ

20 000 лв.

10 000 лв.

5 000 лв.

10 000 лв.

5 000 лв.

2 000 лв.

Позициониране на логото на спонсора на плакат за кампанията и в
прессъобщение за събитието

Да

Да

Да

Излъчване на рекламни клипове на спонсора до 60" на екраните,
преди и след прожекциите на филмите

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Не

Да

Не

Не

Да

Не

Не

Да

Не

Не

3 000 лв.

1 000 лв.

500 лв.

Активности
Обща сума на пакета
Всеки пакет включва следните активности
Излъчване на спонсорски заставки към авторекламни анонси
Имиджово рекламно присъствие

.

Предоставяне на възможност за брандиране ог спонсора на местата
на прожекциите
Възможност за предоставяне на подаръци с брандинг на спосора на
събитията
Гостуване на представител на спонсора в „Денят започва с култура“ еднократно
Анонсиране на спонсора на събитието на откриваща и закриваща
церемония
Брандиране на пътуващия микробус от спонсора/Други маркетингови
активности
Поставяне на банер на сайта на БНТ по време на цялата кампания
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*Рекламните агенции ползват само агентска отстъпка

