Сериалите по БНТ1 през месец ноември
Седмични сериали
Братството – сезон 2 / Мексико / 2016 г.
Излъчване: от понеделник до петък от 22:00ч., от 01.11.2022г. до 10.11.2022г
В ролите: Маноло Кардона, Пас Вега, Паола Нунес, Густаво Санчес Пара и др.

Хулио Касински продължава да е със самоличността на известния психиатър Сесар Агилар. Той успява да влезе в
„Братството. Но, за да му гласуват пълно доверие и достъп до всичко, го принуждават да убие съпруга на Луиса Салинас
– журналиста Иван. Той отново успява да провали плановете и машинациите им, но не след дълго е разкрит. Хулио
решава да напусне страната заедно с Луиса Салинас, но на път към границата тя научава за смъртта на съпруга ѝ.
Скандалът, който се заформя между тях, прераства и те претърпяват катастрофа, в която Лиуса загива.
Брутната цена на 30 сек рекламен клип е 770 лв

Президентът – / Чили / 2020 г.
Излъчване: от понеделник до петък от 22:00ч., от 11.11.2022г. до 25.11.2022г
В ролите: Андрес Пара, Паулина Гайтан, Карла Соуса, Луис Маргани, Алберто Ахака, Анита Рийвс и др.

Сюжетът на лентата разказва историята за председателя на малък футболен клуб в Чили - Серхио Хадуе, който става
главен герой на най-големия корупционен скандал в историята на ФИФА през 2015 г. Като в приказка с вълшебства,
амбициозният Серхио се издига до председател на Чилийската футболна асоциация и вицепрезидент на
Южноамериканската - КОНМЕБОЛ, начело на която е „Кръстникът във футбола“ - Хулио Грондона. Футболът се развива
и отборът на Чили печели за първи път „Копа Америка“. По пътя към славата чилийският футболен президент става
информатор на ФБР. Агент Харис провежда голямо американско разследване за корупция във ФИФА. Следите са из
цялата карта. Първите жертви са Хулио Грондона и заместникът му Луис Бедоя. За Серхио Хадуе животът за кратко
изглежда прекрасен - с много пари, лукс, жени и коли, но топката се завърта. Излизат разкрития за рекет, подкупи,
уговорени мачове и пране на пари чрез медийни дистрибутори, реклами и компании за спортна екипировка. Сумите
възлизат на над 150 милиарда долара.
Брутната цена на 30 сек рекламен клип е 770 лв

Можем да ви предложим преференциални цени за реклама във всички тези сериали!
За повече информация и специални рекламни предложения ни пишете на tv@directmedia.agency или
позвънете на тел.: 02 807 68 00 – отдел Телевизия и Кино.
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