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Олимпийски
игри Toкиo 2020
Най-интересното от Олимпийските
игри в Токио в програмите на БНТ
23 Юли до 8 Август, 2021 г.
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КВОТИ НА БЪЛГАРСКИ СПОРТИСТИ
 16 бр. спечелени до момента (към 29.01.2021 г.)
 Плуване
Йосиф Миладинов – 100 м бътерфлай
Антъни Иванов – 200 м бътерфлай
Калоян Левтеров - 200 м гръб
 Лека атлетика
Ивет Лалова – 100 м и 200 м
Мирела Демирева – скок на височина
 Художествена гимнастика:
Боряна Калейн/Катрин Тасева (2 квоти, не са поименни) – индивидуален многобой
Симона Дянкова, Лаура Траатс, Мадлен Радуканова, Стефани Кирякова, Ерика
Зафирова – ансамбъл
 Спортна стрелба:
Мария Гроздева, Антоанета Бонева (1 квота, не е поименна) – 10 м въздушен
пистолет
Мария Гроздева, Антоанета Бонева, Моника Минчева (2 квоти, не са поименни) –
25 м спортен пистолет
 Борба:
Тайбе Юсеин (квотата не е поименна) – 62 кг.
 Спортна гимнастика:
Дейвид Хъдълстоун – многобой
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КАКВО ЩЕ ИЗЛЪЧИМ
 Директни излъчвания по БНТ с българско участие:
24 юли - спортна гимнастика /квалификации/
25 юли - стрелба, 10 м въздушен пистолет
26 юли - плуване, 200 м бътерфлай /серии/
27 юли - плуване, 200 м бътерфлай /полуфинали/
28 юли - плуване, 200 м бътерфлай /финал/, 200 м гръб /серии/, спортна гимнастика
/индивидуален многобой, финал/
29 юли - плуване, 200 м гръб /полуфинали/, 100 м бътерфлай /серии/
30 юли - стрелба, 25 м спортен пистолет; плуване, 200 м гръб /финал/, 100 м бътерфлай
/полуфинали/, лека атлетика, 100 м /серии/
31 юли - лека атлетика, 100 м /полуфинали и финал/, плуване, 100 м бътерфлай /финал/
2 август - лека атлетика, 200 м /серии и полуфинали/
3 август - лека атлетика, 200 м /финал/, борба, 62 кг. /квалификации и полуфинали/
4 август - борба, 62 кг /финали/
5 август - лека атлетика, скок на височина /квалификации/
6 август - художествена гимнастика /индивидуален многобой, квалификации/
7 август - лека атлетика, скок на височина /финал/, художествена гимнастика /индивидуален
многобой, финал; ансамбли, квалификации/
8 август - художествена гимнастика /ансамбли, финал/


Студийна програма по БНТ 1

„Линия Токио”– позиционирана е в обедния часови пояс. От 23 юли до 8 август. Съдържанието включва
подробен поглед върху случващото се за деня в Токио.
„Денят на игрите” – вечерен часови пояс веднага след централната емисия „По света и у нас”.
Акцентът ще бъде насочен към българското представяне, както и към най-значимите спортни успехи
за деня.
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Слотове на излъчване

Българската национална телевизия ще излъчи 250 часа от Oлимпийските игри в Токио
по БНТ 1 и БНТ 3.
Слотовете на преките предавания са следните:
• нощен 3:30-7:00 ч.
• сутрешен 8:30-12:00 ч.
• следобеден 13:00-18:00 ч.
Церемониите по откриване на Игрите /23 юли/
и закриване на Игрите /8 август/ са с начален час 14:00 ч.
Линия Токио е с начало 12:30 ч.
Днес на Игрите е с начало 21:00 ч.
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Търговски предложения

Цена на 30-секунден рекламен спот:

ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ ТОКИО
Канал
БНT 1, БНТ 2, БНТ 3

06:00-12:00
800

12:00-16:00
800

16:00-19:00
800

19:00-22:00
1600

22:00-01:00
900

01:00-06:00
400

• Цена за излъчване в церемониите по откриването (23 юли 2021г.) и закриването
(8 август 2021г.) - 1 600лв.

Забележка:
Всички цени са в лева и без включен ДДС.
Не се допуска продажба на рекламно време по условия на бартерни договори..
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Бонуси и отстъпки
ПРИЛОЖИМИ УСЛОВИЯ:

 БНТ не гарантира рейтинг по време на отразяването на Олимпийски игри Токио.
 Инвестираният брутен бюджет се включва в годишния, но не се зачита за брутен ръст през
следващата година.
 Валидни са всички приложими отстъпки, съгласно Търговската политика на БНТ за 2021 г.

Забележка:
Всички цени са в лева и без включен ДДС.
Не се допуска продажба на рекламно време по условия на бартерни договори.
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ИНТЕРНЕТ

www.piero97.com

Онлайн реклама
1. BNT.BG: Цена за 1000 импресии - CPM

ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ ТОКИО 2020
Формати
300x250
300x600
728x90

Позиции
Десктоп/Мобилна
реклама

CPM
10,00
13,33
11,67

Забележка:
Всички цени са в лева без включен ДДС
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www.BNT.bg
Рекламни формати
 300x250
 300x600
 970x250
 728x90
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Онлайн реклама
2. BNTNEWS.BG: Цена за 1000 импресии - CPM

ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ ТОКИО 2020
Формати
300x250
300x600
728x90

Позиции
Десктоп/Мобилна
реклама

CPM
10,00
13,33
11,67

Забележка:
Всички цени са в лева без включен ДДС

www.piero97.com

BNTNEWS.BG
Формат: 300x250
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Онлайн реклама
3. BNTSPORT.BG: Цена за 1000 импресии - CPM

ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ ТОКИО 2020
Формати
300x250
300x600
728x90

Позиции
Десктоп/Мобилна
Реклама

CPM
10,00
13,33
11,67

Забележка:
Всички цени са в лева без включен ДДС
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Онлайн реклама
4. VIDEO PRE-ROLL
Цена за 1000 импресии- CPM – 25 сек. – 20,83 лв. без ДДС
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