FIFA World Cup Qatar 2022
оферта за радио и дигитална реклама в Дарик
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Световното първенство по футбол през 2022 е първото, което ще се проведе
в арабския свят, в страна с арабско мнозинство от 21 ноември до 18
декември в Катар. Този турнир ще бъде последният, който ще включва 32
отбора, а за 2026г. се планира да се състезават 48 отбора. Той ще се играе в
съкратен срок от 28 дни, като финалът ще се проведе на 18 декември 2022,
когато е и националният празник на Катар.
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Промо aнонси за СВЕТОВНОТО 2022 в дните преди началото на
първенството, брандирани с джингъл на спонсор до 10 секунди

От 11.11.2022 – 20.11.2022 по 3
излъчвания дневно, 10 дни, в
часовите пояси:
8:00 – 9:00

12:30 – 13:00
17:00 – 18:00
Общ брой: 30
Ефир: Национален
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ПАКЕТ 1 (имидж + продукт)

а) спотове начало и край на всяко полувреме – по 4 пъти
на всяка среща
Общ брой: 224

Спотовете са 10 – секундни имиджови

б) продуктови спотове в специални блокове между
полувремената и в края на мача
Общ брой: 112

Ефир: Национален

Максимално допустима дължина на рекламен продуктов
спот: 20 секунди

Общ брой спотове: 336
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Цена: 16 600 лв. без ДДС

ПАКЕТ 2 (имидж)
а) спотове начало и край на всяко полувреме – по 4 пъти
на всяка среща.

Ефир: Национален

Спотовете са 10 – секундни имиджови

Цена: 10 800 лв. без ДДС

Общ брой спотове: 224

ПАКЕТ 3 (продукт)
а) продуктови спотове в специални блокове между
полувремената и в края на мача

Ефир: Национален

Максимално допустима дължина на рекламен продуктов спот:
20 секунди

Цена: 7 600 лв. без ДДС
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Общ брой спотове: 112

Брандиране на новини от Световното 2022
а) спотове начало и край на Новини от Световното

от 21 ноември до 28 ноември в Спортното шоу на Дарик /17:00 – 18:00/
от 29 ноември до 18 декември в Спортното шоу на Дарик /12:30 – 13:00/
В дните, в които има мачове.
Общ брой: 44
Спотовете са 10 – секундни имиджови
Ефир: Национален
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Финал и полуфинал
а) спотове начало и край на всяко полувреме – по 4 пъти на всяка среща

Общ брой: 16
Спотовете са 10 – секундни имиджови
б) продуктови спотове в специални блокове в между полувремената и в края на мача
плюс 4 излъчвания в часовия интервал от 07:00 – 20:00
Общ брой: 24
Максимално допустима дължина на рекламен продуктов спот: 20 секунди

Общ брой спотове: 40
Ефир: Национален
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Дигитална реклама в darik.bg с oбщ брой импресии: 730 000
Format

Impressions

CPM/
Single price

Gross price

Branding BOX Homepage
100% rotation
+ Wallpaper Homepage 100% rotation 5 дни

330 000

40

13 200

Half page Banner 300x600

200 000

15

3 000

Square Banner 300x250

200 000

10

2 000

* При комбинация на Пакет Радио и Дигитална реклама - 5% допълнителна отстъпка
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Бъдете част от актуалните събития. С Дарик.
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