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Фирмен профил
Б1Б СПОРТ е български национален спортен канал в HD, 24/7, създаден
през юли 2017г.
Б1Б СПОРТ има за цел да представи българския спорт на обществеността
и да популяризира млади български спортисти, които ще станат звездите
на утрешния ден.
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Мисия
Мисията на Б1Б СПОРТ е да излъчва широка комбинация от спортове с
приоритет на събития организирани в България, за популяризиране на
български спортисти. Аматьори, професионалисти, юноши и девойки
(U19, U18, U17, U15), женските спортове ...
По Б1Б СПОРТ ще видите семейството си по телевизията.
Б1Б СПОРТ предлага уникална комбинация от :
-

традициони спортове : футбол, баскетбол, хандбал, волейбол,…

-

екшън спортове : ММА, борба, бокс, кикбокс, карате…

-

приключенски спортове : автомобилни шоута, картинг състезания...
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Cъдържание
Б1Б СПОРТ отделя по-голямата част от приходите си в производството на
събития и притежава богата библиотека с над хиляда часа.

Компанията притежава широк спектър от права за много спортове и
инвестира за да поддържа нивото на качеството на продукцията.
Б1Б СПОРТ има свой собствен PTS.
Компанията непрекъснато търси ново, изключително и свежо
съдържание, което никога няма да бъде видяно в някой друг канал.
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Разпространение на множество платформи
Каналът се разпространява успешно чрез:
Кабел, Satellite, OTT, DTH, Хотели, Мобилни платформи

Б1Б СПОРТ е пълен HD 24/7 канал и може просто
да бъде гледано по интернет винаги когато искате
на http://www.b1bsport.bg/
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Реклама и спонсорство
Б1Б СПОРТ е отлична платформа за реклама, промоция и спонсорство.
Местните спортни събития и регионални турнири които се вписват в
образа на Б1Б СПОРТ представляват уникална възможност за да

увеличите продажбите си.
Hационалните първенства 2021г на ЖИВО :
Футбол U19 елитна група от БФС, баскетбол ББЛ запад и изток, хандбал

“А” РХГ мъже от БФХ, волейбол за жени НВЛ от БФВ, футзал от БФС,
минифутбол от МФЛ, хокей на трева от БФХТ, плажен волейбол от БФВ,
плажен футбол от БФС, американски футбол от БАФФ, всички видове
бойни спортове ...
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ТАРИФИТЕ по Б1Б СПОРТ ТВ
спортно-състезателната 2020/2021г)

(валидни за

за рекламен клип : 30 секунди
и/или спонсориране на предавания : 2 x до 7 секунди

ДЕМАКС ЛИГА-Женското първенство

1.

по време на ЖИВО :
полусезони : 250лв
плейофи :
- четвъртфинална серия : 300лв
- полуфинална серия : 400лв
- финална серия : 500лв

2.

по време на първо ПОВТОРЕНИЕ : 50лв

3.

по време на следващи ПОВТОРЕНИЕ : безплатно

4. отстъпки :
5 реклами във 1 мач : шестият реклама безплатна
абонамент за всички мачове от полусезони : +10% реклама безплатна
абонамент за всички мачове от плейофите : +10% реклама безплатна
абонамент за всички мачове : +25% реклама безплатна
предплатен абонамент : +10% реклама безплатна
5. надценка коефициент :
избор на блок : +10%
първа/последна позиция в блок : +20%
избор на блок + позиция : +25%
- Всички цени са без ДДС.
- Oтстъпки за агенции.
- Цена е за излъчване на предаване без гарантиране на зрителска аудитория.

Таблица за преизчисляване на стойността, в зависимост от дължината на рекламен клип
времетраене
5" 10" 15" 20" 25" 30"
35"
40"
45"
50"
55"
60"
коефициент
50% 60% 80% 85% 95% 100% 120% 140% 160% 180% 190% 200%
Спонсорската заставка трябва да е до 7 секунди и не може да включва адрес, координати или
9
web. Разрешено е публикуването само на бранд и рекламен
слоган.
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1. по време на ЖИВО :
полусезони : 150лв
плейофи :
- полуфинална серия : 250лв
- финална серия : 500лв
2. по време на първо ПОВТОРЕНИЕ : 50лв
3. по време на следващи ПОВТОРЕНИЕ : безплатно
4. отстъпки :
5 реклами във 1 мач : шестият реклама безплатна
абонамент за всички мачове от полусезони : +25% реклама безплатна
абонамент за всички мачове от плейофите : +10% реклама безплатна
предплатен абонамент : +10% реклама безплатна
5. надценка коефициент :
избор на блок : +10%
първа/последна позиция в блок : +20%
избор на блок + позиция : +25%
- Всички цени са без ДДС.
- Oтстъпки за агенции.
- Цена е за излъчване на предаване без гарантиране на зрителска аудитория.

Таблица за преизчисляване на стойността, в зависимост от дължината на рекламен клип
времетраене
5" 10" 15" 20" 25" 30"
35"
40"
45"
50"
55" 60"
коефициент
50% 60% 80% 85% 95% 100% 120% 140% 160% 180% 190% 200%
Спонсорската заставка трябва да е до 7 секунди и не може да включва адрес, координати или
web. Разрешено е публикуването само на бранд и рекламен слоган
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1. по време на ЖИВО : 200лв
2. по време на първо ПОВТОРЕНИЕ : 50лв
3. по време на следващи ПОВТОРЕНИЕ : безплатно
4. отстъпки :
5 реклами във 1 мач : шестият реклама безплатна
абонамент за всички мачове : +25% реклама безплатна
предплатен абонамент : +10% реклама безплатна
5. надценка коефициент :
избор на блок : +10%
първа/последна позиция в блок : +20%
избор на блок + позиция : +25%
- Всички цени са без ДДС.
- Oтстъпки за агенции.
- Цена е за излъчване на предаване без гарантиране на зрителска аудитория.

Таблица за преизчисляване на стойността, в зависимост от дължината на рекламен клип
времетраене
5" 10" 15" 20" 25" 30"
35"
40"
45"
50"
55" 60"
коефициент
50% 60% 80% 85% 95% 100% 120% 140% 160% 180% 190% 200%
Спонсорската заставка трябва да е до 7 секунди и не може да включва адрес, координати или
web. Разрешено е публикуването само на бранд и рекламен слоган
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1. по време на ЖИВО :
полусезони : 200лв
плейофи :
- четвъртфинална серия : 300лв
- полуфинална серия : 400лв
- финална серия : 500лв
2. по време на първо ПОВТОРЕНИЕ : 50лв
3. по време на следващи ПОВТОРЕНИЕ : безплатно
4. отстъпки :
5 реклами във 1 мач : шестият реклама безплатна
абонамент за всички мачове от полусезони : +10% реклама безплатна
абонамент за всички мачове от плейофите : +10% реклама безплатна
абонамент за всички мачове : +25% реклама безплатна
предплатен абонамент : +10% реклама безплатна
5. надценка коефициент :
избор на блок : +10%
първа/последна позиция в блок : +20%
избор на блок + позиция : +25%
- Всички цени са без ДДС.
- Oтстъпки за агенции.
- Цена е за излъчване на предаване без гарантиране на зрителска аудитория.

Таблица за преизчисляване на стойността, в зависимост от дължината на рекламен клип
времетраене
5" 10" 15" 20" 25" 30"
35"
40"
45"
50"
55"
60"
коефициент
50% 60% 80% 85% 95% 100% 120% 140% 160% 180% 190% 200%
Спонсорската заставка трябва да е до 7 секунди и не може да включва адрес, координати или
web. Разрешено е публикуването само на бранд и рекламен слоган
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Целевата аудитория
Б1Б СПОРТ е адресира към силно ангажирана база от фенове.
От 12 до 55 годишна мъжка аудитория.

Въпреки това, нараства интересът на жените към
отборните спортове и турнирите в индивидуалните.
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Заключение
От анализа на конкуренцията на времето за гледане на телевизия
за категорията спорт, Б1Б СПОРТ се конкурира с 4 уникални точки :
На живо | Производство I Ексклузивност I Качество
Б1Б СПОРТ се позиционира като наистина посветен канал за спорт и е свързан с

диференциране и разнообразие, за да задоволи публиката.
Б1Б СПОРТ представлява

на зрители за достъп до голямо разнообразие от

спортно и живо съдържание.

И най-важното:
По Б1Б СПОРТ ще видите семейството си по телевизията.
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