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Bulgaria ON AIR e национална телевизия, която достига до всички зрители 

на територията на страната. Програмата й се излъчва цифрово ефирно в 

мрежите на всички кабелни и сателитни оператори и онлайн на bgonair.bg.

Със създаването си през 2011 г. Bulgaria ON AIR стартира като бизнес канал. 

От 2015 г. телевизията се препозиционира като политематична - с обогатено 

жанрово разнообразие и ново полезно и интересно съдържание, обобщено в 

корпоративния слоган „Да знаеш. Да се забавляваш“.

Bulgaria ON AIR e част от Investor Media Group, която включва Bloomberg TV 

Bulgaria, радио Bulgaria ON AIR, списанията Bulgaria ON AIR, Investor Digest и Go 

ON AIR – руско издание, както и сайтовете investor.bg. 

Но преди това...
Да знаеш. Да се забавляваш.
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• мъже 55%, жени 45%

• градско население 75%

• Social Profile ABCD 57% (по-

голяма част от аудиторията 

на канала е високообразована, 

с висок семеен доход)

да зНаеш.
Кой ни гледа
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Освен съдържанието, през 2016 г. телевизията обнови и визията си. 

Резултатът:

• над 120% ръст в рейтинга спрямо 2015 г.

• 140% увеличение на пазарния дял 

• 50% ръст на рекламодателите 

Bulgaria ON AIR е една от най-динамично развиващите се телевизии в 

социалните мрежи, като live streaming-ите във Facebook на водещи събития 

от политическия и обществения живот на страната отбелязват висок 

процент на ангажиране и споделяне от аудиторията. 

да зНаеш.
Ние се развиваме
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БУдНа СУтрешНа 
проГраМа

рекламата ви ще изгрее сред

всеки делник

6:15 

с Лора Инджова и Златимир Йочев

България сутрин
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ОколоСВЕТСКО

всеки делник
10:30

с Бойка Делиева и  Константина Живова
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оБеКтивНи НовиНи
посланието ви ще бъде в компанията на

Новините ON AIR

всеки делник
12:30 / 15:30 / 17:30 / 18:30 / 

21:30

всяка събота и неделя
12:30 / 15:30 / 18:30 / 21:30
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проГНоза за вреМето, 
подГотвеНа от 
СпеЦиаЛиСти

ако цените времето и
професионализма, предлагаме ви

Времето ON AIR

част от всеки новинарски сегмент
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Директно

всеки делник
17:50

с Димитър Абрашев

Ще бъдете в крак с темите от деня с

деЛНиЧНите
КоМеНтарНи предаваНиЯ
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Денят ON AIR

всеки делник
19:00

с Владимир Сиркаров / Кузман Илиев
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Необичайните заподозрени

всяка неделя 
19:00

с Георги Лозанов

Ще бъдете актуални сред

СЪБотНо-НедеЛНа 
пУБЛиЦиСтиКа
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Опорни хора

всяка събота 
19:00

с Ганиела Ангелова
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Ще затвърдите имиджа си на динамична
марка сред

предаваНиЯта Ни за Спорт и 
СКороСт

Спортът ON AIR

веднага след новините

Гол

понеделник, 22:00
спортно шоу с Борис Касабов, 

Николай Александров и 

Томислав Русев
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Авиошоу

неделя, 16:30
предаване за авиация

Колела

неделя, 17:00
автомобилно предаване
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Характери

всяка събота
14:30

VIB

всяка неделя
14:30

доКУМеНтаЛНите Ни 
поредиЦи

вашият бранд има какво да разкаже сред
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Ще изглеждате глобални сред

МУЛтиНаЦиоНаЛНи
ФиЛМи и СериаЛи
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СЕРИАЛ

всеки делник
13:00 / 16:00 / 16:45 / 19:50 / 20:50 / 23:00 

(+/- 10 мин.)

събота и неделя
10:30 / 13:00 / 14:00 / 22:00 

(+/- 10 мин.)
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ХРъТКАТА: ДА НАДушИш 
ПРЕСТъПЛЕНИЕ

РОДЕН СъС СРЕБъРНА 
ЛъЖИчКА

ТяЛОм И ДуХОм
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ВРЕмЕ ЗА КИНО

всяка събота и неделя
19:50 / 23:00
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ПРЕДИмСТВОТО ДА БъДЕш АуТСАЙДЕРВ цАРСТВОТО НА ПъЛНОЛуНИЕТО 
СДЕЛКАТА НА ДОКТОР 

ПАРНАСъС
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ВРЕмЕ ЗА КИНО КЛАСИКА

всеки петък
22:10

ако сте представител на класически бранд и 
за вас ретрото е вечно на мода, има

вреМе за КиНо КЛаСиКа
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ДА ВОЗИш мИС ДЕЙЗИЕЛА, ЗАВъРЖИ мЕ мАДАм БОВАРИ
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проМо Спот в реКЛаМеН БЛоК
Класически рекламен клип, подаден от рекламодателя. 

предимства: 

• вие определяте 

съдържанието и 

дължината
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СпоНСорСКа заСтавКа
Имиджова форма на присъствие преди и след определена 

тематична програма. 

предимства: 

• обвързване с определено 

съдържание

• отличимост извън 

рекламен блок

изисквания и препоръки:

•посланието не трябва 

да бъде директно 

промотиране с цел 

продажба или ползване 

на услуга, както и 

информация за търговеца.

7 секунди•
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СпоНСорираН Каш реКЛаМа
Брандиран елемент, отбелязващ началото и финала на рекламен блок. 

предимства: 

•отличимост извън 

рекламен блок

изисквания и препоръки:

•кашът е с визията 

и посланието на 

рекламодателя, но е 

съобразена с графичния 

пакет на телевизията

7 секунди•

надпис „Реклама“•
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Отварящият каш реклама може да бъде комбиниран с рекламен спот веднага 

след него в рекламния блок. В този случай двете форми кореспондират, като 

в каша задаваме контекста, а клипът развива посланието. 

предимства: 

• отличимост

• диалогичност

• разгръщане на 

посланието

изисквания и препоръки:

• в каша се ползват 

визуални елементи на 

рекламодателя

СпоНСорираН Каш реКЛаМа + 
пЪрва позиЦиЯ в реКЛаМНиЯ БЛоК

еКСКЛУзивНо!
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проГраМеН Каш реКЛаМа С теМатиЧНи VO 
credits + пЪрва позиЦиЯ в реКЛаМНиЯ БЛоК

Обвързаност с предавания VO credits подходящи рекламодатели

ДЕНяТ ON AIR

От толкова коментари ожаднях. сокове, вода, безалкохолни напитки

Остана най-хубавото от деня – вечерята!  хранителен сектор

ВРЕмЕТО

И в жега, и в дъжд... аз съм навън. спортна екипировка, коли

А бе, друго си беше едно време... бира, колбаси, др. традиционни продукти

ВРЕмЕ ЗА КИНО

Ако очите ти се умориха от субтитрите? продукти за очи

(Със звън на телефон) Прекъсваме филма, за да се обадя. мобилен оператор

ДНЕС “ТЕмИТЕ, КОИТО ВИ ВъЛНуВАТ” Всичко сладко може да ме развълнува. захарни изделия

СуТРЕшЕН БЛОК Нов ден – ден за нещо ново! нов продукт

ЕКшъН СЕРИАЛ Еех, добре, че имам застраховка... застраховател

ИСТОРИчЕСКИ фИЛм Добре, че вече не ходим в чужбина на кон... автомобили и други превозвачи



31

PreMiUM СпоНСорираН Каш реКЛаМа
В този случай брандът е интегриран в опаковката на канала извън 

актуалния темплейт. 

предимства: 

•отличимост извън 

рекламен блок 

10 секунди•

надпис „Реклама“•
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БраНдираНо id
ID e елемент, част от характера и визуалната идентичност на 

канала, който се използва за излъчване на определено позитивно 

послание към зрителите. ID може да бъде изработено с видео/снимки 

на рекламодателя, като посланието на телевизията може да бъде 

адаптирано спрямо клиента.

предимства: 

•отличимост извън 

рекламен блок

•дава възможност 

за ненатрапчива 

комуникация, обвързана с 

конкретен сезон, празник 

или тема  

10 секунди•

надпис „Реклама“•
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малък елемент, съдържащ визия на рекламодателя.

БЪГ

предимства: 

•извън рекламен блок

•възможност да кореспондира със съдържанието

•поява по време на предаване

7 секунди•

надпис „Реклама“•

ГоРен ляв ъГъл • 
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КЪт-иН

предимства: 

•по-голяма площ в 

сравнение с бъга

•извън рекламен блок

•възможност да 

кореспондира със 

съдържанието

Друга рекламна форма по време на конкретна програма.

7 секунди•

надпис „Реклама“•

до 1/3 от екРана•
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sKYscrAPer
Друга рекламна форма по време на предаване.

предимства: 

•извън рекламен блок

•възможност да кореспондира със съдържанието

7 секунди•

надпис „Реклама“•

до 1/4 от екРана•



36

КоМБиНираНа реКЛаМа

•телевизя Bulgaria ON Air и Bloomberg tV Bulgaria

•радио Bulgaria ON Air

•списанията Bulgaria ON Air, Go ON Air, investor digest 

•сайтовете bgonair.bg, dnes.bg investor.bg, bloombergtv.bg, gol.bg, tialoto.bg, az-
jenata.bg, puls.bg, teenproblem.net, imoti.net, az-deteto.bg, automedia.bg, start.bg, 
blog.bg, snimka.bg, rabota.bg, ibg.bg

Наличието на разнообразни канали в Investor Media Group позволява 

комбинирани форми на присъствие на вашия бранд в:
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reklama@bulgariaonair.bg


