


МУЗИКАЛНО ШОУ №1 В СВЕТА  

Предаването, което търси неизвестния елемент Х – 
онова качество, което превръща обикновените хора 
в звезди от световна величина и заради което 
големите музикални имена пълнят стадионите. Това 
е музикално шоу №1 в света - X Factor.  
 
Тази есен очаквайте голямото завръщане на X Factor 
– форматът, който слага звездно начало за 
музикалния път на най-известните изпълнители в 
България.  
 
 



ФОРМАТ 
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ТАЙМ СЛОТ: ПРАЙМ ТАЙМ В ЕФИРА НА NOVA 

 
Премиерата на обичаното от милиони зрители по света шоу е през 2004 г. във 
Великобритания, последвана от светкавичния успех на формата в редица 
други държави. В България X Factor прави своя дебют в ефира на Нова през 
2011 г. Първият сезон постига изключителен успех, като дава на родната 
музикална сцена едни от най-известните и обещаващи имена 

МИЛИОНИ  
ЗРИТЕЛИ И ФЕНОВЕ  



ШОУТО, КОЕТО 
СЪЗДАВА ЗВЕЗДИ 



ШОУТО, КОЕТО СЪЗДАВА ЗВЕЗДИ  

Победителите и финалистите в четирите успешни сезона 
на най-вълнуващия музикален формат категорично 
превзеха българската музикална сцена.  
Кристиан Костов, Дара, Гери-Никол, Виктория Георгиева, 
Християна Лоизу, Тита, Михаела Маринова, Славин 
Славчев, Невена Пейкова, Михаела Филева, Жана 
Бергендорф, Рафи Бохосян, Ангел и Моисей са само  
някои от музикалните открития на X Factor. 



СЕЗОН 4 
ФИНАЛИСТИ 

ХРИСТИЯНА ЛОИЗУ 

КРИСТИЯН КОСТОВ 

ДАРА 



ВОДЕЩИ 
Любимите водещи на музикално шоу № 1 - X Factor,  

отново ще споделят емоциите на участниците  
от кастингите до превръщането им  

в истински звезди.  

Алекс Раева Мария Игнатова 

Чаровните Алекс Раева и Мария Игнатова  
ще продължат традицията в предстоящия  

пети сезон по NOVA, коментирайки най-интересните  
моменти с жури, талантливи изпълнители  

и вокални педагози. 



ЖУРИ 



РЕЙТИНГ 

В последния четвърти сезон, интересът към шоуто се 
повиши със 17% в аудиторен дял сред активните зрители на 
възраст 18-49 години спрямо трети сезон по данни на 
Нилсен Адмосфер България. Освен че предаването 
привлича все повече зрители, расте и разликата спрямо 
втората по гледаемост медия в същия часови интервал. Ако 
за трети сезон тя е 24% в полза на NOVA, то по време на 
четвърти сезон нараства до 43%.  
 
Категоричен е и успехът на шоуто сред зрителите от 
активното градско население 18-49 години, където 
преднината на NOVA в аудиторен дял е 81% спрямо 
съдържанието на bTV, излъчвано по същото време. 
 
 



РЕЙТИНГ 
УВЕЛИЧЕНИЕ НА ДЕЛА ЗРИТЕЛИ  

В ЕФИРА НА NOVA  
СЕЗОН 3 СПРЯМО СЕЗОН 4 



РЕЙТИНГ УВЕЛИЧАВАЩ СЕ РЪСТ НА ДЯЛ ЗРИТЕЛИ СПРЯМО BTV 
В СЪЩИЯ ЧАСОВИ СЛОТ 




