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#ДОБРОТО ТАМ, КЪДЕТО СТЕ ВИЕ 
КОЛЕДНА КАМПАНИЯ НА „НАШИЯТ ДЕН“, ПРОГРАМА „ХРИСТО БОТЕВ“ НА БНР 

 
Правенето и споделянето на добро е духът на Коледа. Малките, непреднамерени жестове, 

спонтанната помощ, навременната усмивка, дълго планираният жест – всичко, което прави 

светът ни хубаво място, ще събира екипът на „Нашият ден“ – Животът там, където сте вие. 

Споделянето на доброто ще намери място в специално създаден микросайт в bnr.bg, където 

слушателите ще публикуват своите истории. 

Най-докосващите от тях ще бъдат награждавани с най-доброто от водещите български изда- 

телства. Нашите партньори ще осигурят ключовите си поредици през годината, за да възнаг- 

радим правещите добро с още вдъхновение. Награди ще осигурят Музикална къща на БНР, ху- 

дожници и др. Маханизъм на кампанията: 

- От 1 до 31 декември 2018 г. в ефира на програма „Христо Ботев“ ще се комуникира идеята и 

нейните цели 

- Ще бъде създаден микросайт, в който тя и наградите ще бъдат представени 

- В отделна секция на микросайта ще се публикуват историите на доброто 

- Всеки делничен ден в предаването „Нашият ден“ ще се разказват историите от сайта или ще 

се включват на живо слушатели, ще се дават и наградите 

 
Кампанията „Доброто там, където сте вие“ ще бъде началото на дългосрочна обществена ан- 

гажираност на Програма „Христо Ботев“ - „Споделена духовност“, която ще продължава цело- 

годишно с отделни пикове и инициативи през 2019-а година. 
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СПОНСОРСКИ ПАКЕТИ 
 

1 Заставка до 10" в началото и края на предаването  42 бр. 
Заставка до 10" до автоанонса за кампанията 158 бр. 

Рекламен спот за кампания на клиента до 30" 30 бр. 

2000.00 лв. /без ДДС/ 

2 Заставка до 10" в началото и края на предаването  42 бр. 
Заставка до 10" до автоанонса за кампанията 158 бр. 

Рекламен спот за кампания на клиента до 30" 70 бр. 

3000.00 лв. /без ДДС/ 
 

 

И двата пакета включват банер с размер по избор на клиента на сайта bnr.bg за 1 месец. 

Рекламният банер ще е разположен в микросайта, в който ще бъдат представени идеята, 

наградите и секция, в която ще се публикуват историите на доброто. 
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