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Детските филми по БНТ1 през месец януари 
 
 
Неделен детски слот 
 
Фокстер и Макс / Украйна / Година: 2019 г.  
Излъчване: 15 януари 2023г. от 16:30 ч.  
 

 

Макс има артистични заложби и се интересува от технологиите. В секретна лаборатория 
младата Алекс е създала наноботи, които практически могат да се превърнат във всичко 
и се подчиняват на създателя си. Бандит поръчва кражбата на наноботите. Те се намират 
в едно кенче, подобно на боя за графити. По една случайност то попада в ръцете на Макс, 
който рисува куче, което оживява и е свръхинтелигентно. Започва преследване между 
бандитите, Алекс, Макс и Фокстер... 

Брутна цена на 30 сек рекламен клип:  777 лв  

 
 
Седмичен детски слот 
 
Бу-Бум – Дългият път към дома / Италия / Година: 2016 г. 
Излъчване: : 03.01.2023 г. – 19.01.2023 г. понеделник – четвъртък от 14:15 ч.  

 

Малкият Бу-Бум се загубва и започва да търси родителите си. По пътя намира 
верни приятели – животинки и заедно преживяват много приключения. 
Брутна цена на 30 сек рекламен клип:  314лв  
 

 
 
Звезден прах / Норвегия / Година: 2020г. 
Излъчване: 03.01.2023 г. – 19.01.2023 г.,  петък от 15:15 ч.  

 

Вълшебен камък превръща 9-годишното звездно момиченце Ели във 
водещата Северна звезда. Тя е недоволна, тъй като не може да отсъства от 
дома си и затова бяга. На Земята 10-годишният Джо се налага да смени своя 
дом, защото родителите му се разделят. Когато Ели и Джо се срещат и 
двамата се чувстват не на мястото си. Налага им се обаче да спасят света 
заедно по време на Коледа, тъй като всеки може да се превърне във водеща 
звезда. А в крайна сметка не сме ли всички направени от звезден прах? 
Брутна цена на 30 сек рекламен клип:  367лв  
 

 
 

Можем да ви предложим преференциални цени за реклама във всички тези детски филми! 

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. 

www.piero97.com
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