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СВЕТОВНО ПЪРВЕНСТВО ПО ВОЛЕЙБОЛ ЗА МЪЖЕ 2018

• 24 отбора;

• от 10 до 30 септември 2018 г.;

• за първи път в две страни - България и Италия;

• полуфиналите и финалите на първенството ще се
проведат в Италия.
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ЦЕНА НА РЕКЛАМЕН КЛИП

ЦЕНА ЗА РЕКЛАМЕН КЛИП 30 сек.:

• БНТ 1 - за всички срещи: 1 100 лв.

• БНТ 2, БНТ HD и БНТ Свят - за срещи:
- с българско участие 800 лв.

- без българско участие 600 лв.

*Всички цени са без ДДС
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РЕКЛАМЕН ПАКЕТ  1

Бонуси:

• 4 броя рекламен клип 30“ за срещите по БНТ HD;

• Pre-roll на bnt.bg - 48 000 импресии.

*Всички цени са в лева и без ДДС

Канал Рекламна форма Брой/импресии

БНТ1 Kлип 30" 15
БНТ1 СЗ 30
БНТ1 Промоанонс ОПТ 30
БНТ1 Промоанонс ПТ 30

БНТ HD Kлип 30" 25
БНТ HD СЗ 20

Брутна сума на пакета Отстъпка Нетна сума на пакета

77 100 35% 50 115.00

Забележка: В случай, че българският отбор продължи участието си след групова фаза, рекламодателите могат да
трансформират сумата от пакета за рекламен клип 30“ в БНТ HD“, в клипове за срещите с участието на българския отбор в БНТ1.
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РЕКЛАМЕН ПАКЕТ  2

Бонуси:

• 4 броя рекламен клип 30“ за срещите по БНТ HD;

• Pre-roll на bnt.bg - 32 000 импресии.

Канал Рекламна форма Брой/импресии

БНТ1 Kлип 30" 15
БНТ1 СЗ 30
БНТ1 Промоанонс ОПТ 24
БНТ1 Промоанонс ПТ 25

БНТ HD Kлип 30" 11
БНТ HD СЗ 10

Брутна сума на пакета Отстъпка Нетна сума на пакета

61 630 35% 40 059.50

*Всички цени са в лева и без ДДС

Забележка: В случай, че българският отбор продължи участието си след групова фаза, рекламодателите могат да
трансформират сумата от пакета за рекламен клип 30“ в БНТ HD“, в клипове за срещите с участието на българския отбор в БНТ1.
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РЕКЛАМЕН ПАКЕТ  3

Бонуси:

• 2 броя рекламен клип 30“ за срещите в БНТ HD;

• Pre-roll на bnt.bg - 24 000 импресии.

Канал Рекламна форма Брой/импресии

БНТ1 Kлип 30" 15

БНТ1 СЗ 20

БНТ1 Промоанонс ОПТ 14

БНТ1 Промоанонс ПТ 9

БНТ HD Kлип 30" 13

БНТ HD СЗ 10

Брутна сума на пакета Отстъпка Нетна сума на пакета

46 330 35% 30 114.50

*Всички цени са в лева и без ДДС

Забележка: В случай, че българският отбор продължи участието си след групова фаза, рекламодателите могат да
трансформират сумата от пакета за рекламен клип 30“ в БНТ HD“, в клипове за срещите с участието на българския отбор в БНТ1.
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РЕКЛАМЕН ПАКЕТ  4

Канал Рекламна форма Брой/импресии

БНТ1 Kлип 30" 15

БНТ1 СЗ 16

БНТ1 Промоанонс ОПТ 6

БНТ1 Промоанонс ПТ 6

БНТ HD Kлип 30" 4

Брутна сума на пакета Отстъпка Нетна сума на пакета

32 320 35% 21 008

Бонуси:

• 1 брой рекламен клип 30“ за срещите в БНТ HD;

• Pre-roll на bnt.bg - 16 000 импресии.

*Всички цени са в лева и без ДДС

Забележка: В случай, че българският отбор продължи участието си след групова фаза, рекламодателите могат да
трансформират сумата от пакета за рекламен клип 30“ в БНТ HD“, в клипове за срещите с участието на българския отбор в БНТ1.
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ОТСТЪПКИ ЗА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ

ОТСТЪПКИ, ВАЛИДНИ ПРИ ЗАКУПУВАНЕ НА РЕКЛАМНИ ФОРМИ ПО ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ:

• за директни рекламодатели:
- всички отстъпки, с изключение на отстъпката за отказ от гаранция на рейтинг точки.

• за агенции:
- всички отстъпки приложими за рекламни агенции(агентска, обемна, ръст в брутната инвестиция, ранно
договаряне и авансово плащане).

• за директни рекламодатели и рекламни агенции:
- при подписване на споразумение за инвестиция на брутен бюджет за закупуване на единични рекламни

форми(без пакети), в срок до 31 август 2018 г., рекламодателите и агенциите получават допълнителна
отстъпка по следната скала:

Брутна сума Отстъпка %
5 000-10 000 5

10 001-15 000 10

15 001-20 000 13

над 20 001 15
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ОТСТЪПКИ ЗА ПАКЕТИ

• при закупуване на рекламни пакети директните рекламодатели заплащат нетната
стойност на пакета и не ползват други отстъпки;

• при закупуване на рекламни пакети рекламните агенции ползват само агентска
отстъпка в размер на 5%.
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БОНУСИ

ЗА РЕКЛАМНИ ФОРМИ, ЗАКУПЕНИ ПО ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ:

• при инвестиция във всички 32 срещи от Световното първенство, които излъчи БНТ,
рекламодателите получават бонус - 10% от инвестираната брутна сума под формата на
комуникации в интернет (pre-roll).

ЗА РЕКЛАМНИ ПАКЕТИ:

• бонусите са упоменати под рекламните пакети.

ЗА РЕКЛАМНИ ФОРМИ. ЗАКУПЕНИ ПО ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ И ЗА РЕКЛАМНИ ПАКЕТИ:

• при закупени минимум три броя рекламни форми за среща и излъчени в първите три гейма,
в случай, че се изиграе четвърти и пети гейм рекламодателите получават бонус по една
рекламна форма за всеки извънреден гейм.
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УСЛОВИЯ

• при закупуване на пакет и единични рекламни форми, полагаемите по Търговска
политика отстъпки и специалната за турнира скала за инвестиран обем са валидни
само за инвестицията в единични рекламни форми.

• инвестираният обем се натрупва към годишния, но не се включва в отстъпката за
ръст през следващата година;

• БНТ не гарантира рейтинг при излъчване на срещите от Световното първенство по
волейбол за мъже 2018 г.

• БНТ запазва правото си да прави промени в настоящите условия за реклама.
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