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2

пакет 1  6 127,00 лв.

5-минутно интервю в предаването „България сутрин”  по телевизия Bulgaria ON AIR – всеки делничен ден от 06:30 до 10:30 

часа.

Предаването се излъчва на живо и в ефира на националната радиоверига “Bulgaria ON AIR”*.

 3 750,00 лв. 

5 броя промо анонси за интервюто преди Новините ON AIR- централни новини по телевизия Bulgaria ON AIR – от 18:30 до 

19:00 часа.
402,00 лв.

5 броя алтернативни форми -  Content Split 10” в “България сутрин” по телевизия Bulgaria ON AIR  - всеки делничен ден от 

06:30 до 10:30 часа.
475,00 лв. 

Интервюто допълнително ще бъде споделено в телевизионния сайт www.bgonair.bg ** и новинарския сайт www.dnes.bg*** - 

~3000 гледания****.
1000,00 лв.

Изработка на алтернативните формати. 500,00 лв. 

По преценка на редакторите интервюто може да бъде споделено и във FB страниците на телевизия Bulgaria ON AIR, на 

предаването „България сутрин” и FB страницата на релевантния сайт*****.
-

* Радио “Bulgaria ON AIR” излъчва програмата си на 33 честоти в цялата страната. 

** Качване на предаването на сайта на телевизията www.bgonair.bg, където материалът остава завинаги в архива на сайта и при търсене по ключова дума може 

да бъде намерен.

*** Видео и текстови материал за участието ще бъде качено на начална страница на сайта www.dnes.bg за 24 часа , след което ще влезе в подходящата 

категория.

**** Посоченият брой гледания е осреднен и пряко зависи от темата на материала и интереса на аудиторията към него.

***** Общо над 190 000 харесвания.
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пакет 2   6 105,00 лв. 

5-минутно интервю в предаването „България сутрин”  по телевизия Bulgaria ON AIR – всеки делничен ден от 06:30 до 10:30 

часа.

Предаването се излъчва на живо и в ефира на националната радиоверига “Bulgaria ON AIR”*.

 3 750,00 лв. 

5 броя промо анонси за интервюто в предаването „България сутрин” по телевизия Bulgaria ON AIR – всеки делничен ден от 

06:30 до 10:30 часа.
285,00 лв.

5 броя алтернативни форми -  шапка реклама в “България сутрин” по телевизия Bulgaria ON AIR  - всеки делничен ден от 

06:30 до 10:30 часа.
570,00 лв. 

Интервюто допълнително ще бъде споделено в телевизионния сайт www.bgonair.bg**  и новинарския сайт www.dnes.bg 

***~3000 гледания****
1000,00 лв.

Изработка на алтернативните формати. 500,00 лв. 

По преценка на редакторите интервюто може да бъде споделено и във FB страниците на телевизия Bulgaria ON AIR, на 

предаването „България сутрин” и FB страницата на релевантния сайт*****.
-

* Радио “Bulgaria ON AIR” излъчва програмата си на 33 честоти в цялата страната. 

** Качване на предаването на сайта на телевизията www.bgonair.bg, където материалът остава завинаги в архива на сайта и при търсене по ключова дума може 

да бъде намерен.

*** Видео и текстови материал за участието ще бъде качено на начална страница на сайта www.dnes.bg за 24 часа , след което ще влезе в подходящата 

категория.

**** Посоченият брой гледания е осреднен и пряко зависи от темата на материала и интереса на аудиторията към него.

***** Общо над 190 000 харесвания.
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пакет 3    5 674,00 лв. 

5-минутно интервю в предаването „България сутрин”  по телевизия Bulgaria ON AIR – всеки делничен ден от 06:30 до 10:30 

часа.

Предаването се излъчва на живо и в ефира на националната радиоверига “Bulgaria ON AIR”*.

 3 750,00 лв. 

5 броя промо анонси за интервюто в предаването „България сутрин” по телевизия Bulgaria ON AIR – всеки делничен ден от 

09:30 до 10:30 часа.
186,00 лв.

5 броя алтернативни форми – Skyscraper или Cut-in в предаването “България сутрин” по телевизия Bulgaria ON AIR  - всеки 

делничен ден от 06:30 до 10:30 часа.
238,00 лв. 

Интервюто допълнително ще бъде споделено в телевизионния сайт www.bgonair.bg ** и новинарския сайт www.dnes.bg *** 

~3000 гледания****.
1000,00 лв.

Изработка на алтернативните формати. 500,00 лв. 

По преценка на редакторите интервюто може да бъде споделено и във FB страниците на телевизия Bulgaria ON AIR, на 

предаването „България сутрин” и FB страницата на релевантния сайт*****.
-

* Радио “Bulgaria ON AIR” излъчва програмата си на 33 честоти в цялата страната. 

** Качване на предаването на сайта на телевизията www.bgonair.bg, където материалът остава завинаги в архива на сайта и при търсене по ключова дума може 

да бъде намерен.

*** Видео и текстови материал за участието ще бъде качено на начална страница на сайта www.dnes.bg за 24 часа , след което ще влезе в подходящата 

категория.

**** Посоченият брой гледания е осреднен и пряко зависи от темата на материала и интереса на аудиторията към него.

***** Общо над 190 000 харесвания.
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