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В периода от 27 май - 10 юни, Българската Национална Телевизия ще предостави на любителите на тениса 

уникалната възможност да наблюдават “на живо” единият от топ 4-те турнира от Големия шлем – Ролан 

Гарос 2018, както и играта на най-добрия български тенисист Григор Димитров. 

 

БНТ ще предава най-интересните мачове (всичките с българско участие), обзор на срещите и най-

интересното от деня в спортните си емисии. 

Mожете да се възползвате от възможностите за реклама във всичките канали излъчващи срещите от Париж - 

БНТ1, БНТ2, БНТHD, БНТ Свят. 

 

Повече подробности за рекламните възможности можете да видите на този линк. 
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https://www.piero97.com/wp-content/uploads/2018/04/Roland-Garros-2018-BG.pdf


Вече са ясни отборите, които ще се борят за Купата на УЕФА – Лига Европа. Това са Атлетико (Мадрид) и 

Олимпик (Марсилия). 

Финалът  ще се проведе на стадион "Групама" в Лион. 

Победителят в турнира се класира за следващото издание на Шампионска лига и за Суперкупата на УЕФА. 

Финалът е на 16 май, сряда от 21:45ч.. Брутната цената за 30 сек. клип е 2 200лв. 

Конкретни предложения и възможности за реклама можете да видите тук. 
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https://www.piero97.com/wp-content/uploads/2017/08/BNT-%D0%91%D0%9D%D0%A2-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-LEAGUE_EUROPE_2017-2018_BG_1.08.pdf


 
  

 

С наближаването на кралската сватба във Великобритания, любопитството не само на британците расте. 

Американката Мегън Маркъл и петият в линията за унаследяване на британския престол принц Хари 

обявиха годежа си през ноември. А британците, в разгара на шпионски скандал, криза в отношенията с 

Русия и тежък развод с Европейския съюз, очакват с огромно нетърпение тържественото събитие, което ще 

повдигне духа на Острова. 

Българската национална телевизия ще излъчи онлайн и в телевизионен ефир кралската сватба на 19 

май в часовия интервал от 11 ч. до 17 ч. 

Цената за 30 сек клип е 400лв. 

На вниманието на рекламодателите е и специалното пакетно предложение, което можете да видите 

тук. 
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https://www.piero97.com/wp-content/uploads/2018/05/Royal-wedding-BNT-package-proposal.pdf


Българската национална телевизия стартира успешната телевизионна игра „Стани богат“ от 1април2018. 

Шоуто се излъчва всеки делничен ден от 19:00 часа в програмата на БНТ1, а повторенията са от  12:30 по 

БНТ1  и от 16:30 по БНТ2.  

„Стани богат“ се завърна с класическата схема на играта – 15 въпроса и добре познатите три жокера („50/50“, 

„Помощ от публиката“ и „Обади се на приятел“). Сигурните суми остават 500 лв. ( за правилен отговор на на 5-и 

въпрос) и 2 500 лв. (за правилен отговор на  10-и въпрос). Ако отговорят правилно от 11-и до 14-и въпрос, 

участниците може да спечелят съответно 5 000 лв., 10 000 лв., 15 000 лв. или 20 000 лв. Участникът, който 

отговори на 15- и въпрос печели голямата награда от 100 000 лева. 

Водещ на предаването е популярният актьор Михаил Билалов, който е изиграл множество роли, сред които и 

запомнящото му се превъплащение като мафиота Джаро в топ-сериала на БНТ  „Под Прикритие”. 

За първите излъчени десет епизода рейтингът на телевизонната игра се покачи стремително и се нареди по 

гледаемост до  Централната емисия новини от 20:00ч. по БНТ със среден рейтинг от 3,03% за  аудитория „всички 

на възраст 25-54“, с други думи предаването е било проследено средно от 90 480 души в тази възрастова група. 

Цената на 30сек. рекламен спот или 2 спонсорски заставки е 2 500лв.  www.piero97.com



Един любим спомен на няколко поколения българи – „Студио Х“ се завърна по БНТ1. Всяка съботна 

вечер от 23:15 часа зрителите на Националната телевизия могат да гледат интересни филми и сериали. 

Цената на 30сек. рекламен спот или 2 спонсорски заставки е само 400лв. 
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10-серийната биографична поредица стартира вече на 24 април в ефира на БНТ1. Излъчва се от понеделник

до сряда /без 1.05 / от 22:00ч.

„Гений" е първата игрална продукция на канала "National Geographic". Първият сезон е посветен на

Алберт Айнщайн.  Ненадминатият Джефри Ръш („Речта на краля“, „Карибски пирати”) пресъздава образа на

гениалния учен като 47-годишен, а Джони Флин („Кръстоносен поход по джинси") житието му като младия

Алберт. Премиерата  на поредицата беше на 25 април 2017. И сега, една година по-късно, на 24 април 2018

започна излъчването в ефира на БНТ.

Цената на 30сек. рекламен спот или 2 спонсорски заставки в епизод от сериала е само 800лв. 
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 За всички предавания и пакетни предложения предлагаме 

специални отстъпки и условия за реклама - можете да ни 

пишете на tv@directmedia.bg   или на тел. 02 807 6800. 
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