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Предложение за спонсорство в 10-те най-популярни ТВ серии на National 

Geographic за автомобили и супер-машини от април до юни 2023 
 

 

 

Тази пролет National Geographic ще предложи на своите зрители новите сезони на 

любимите и най-гледани в световен мащаб предавания, свързани с най-невероятните 

автомобили, гигантски машини и топ-достиженията на механиката и инженерните науки.  

В тази връзка ви представяме едно мащабно предложение за спонсорство, подходящо за 

аудитории и фенове на автомобилите и всички продукти, пряко свързани  с тях – автомобилните  

брандове, горива, моторни масла, гуми, автокозметика, автоаксесоари, и т.н.   

Предложението е за периода от  21 април до 30 юни 2023г. по National Geographic, съчетано 

с крос-промоции на тези предавания по FOX TV. Включва 330 бр. рекламни тагове (спонсорски 

заставки), които ще се излъчват първи преди началото на предаванията и преди стандартния 

рекламен блок и 140 бр. промо тагове, които са „залепени“ за промо анонсите за предаванията и се 

излъчват в блоковете с автореклама на National Geographic.   

Брутната стойност на предложението е 22 028 лв. и е с включена изработка на 

рекламните формати от телевизията.  

Можем да ви предложим преференциални ценови условия за този пакет ! 

За отстъпки и допълнителна информация ни пишете на tv@directmedia.agency или 

позвънете на тел.: 02 807 68 00 – отдел Телевизия и Кино. 

 

Информация за предаванията, включени в пакета: 

Car S.O.S. s11 / Сервиз S.O.S. – ПРЕМИЕРА – от 28 април до 30 юни – петък от 21:00 ч., 

повторения пон-петък 18:00ч. и неделя 13:00ч.  

Сервиз S.O.S се завръща с единайсети сезон, с ново и свежо съдържание около невероятни автомобилни 

ремонти и реставрации. Водещите Тим Шоу и Фъз Таунсенд  отново са на път и продължават да освежават 

стари автомобили и да ги превръщат в истински бижута. В поредицата гостуват британския пилот от 

Формула 1 Найджъл Менсъл както и британската боксова звезда Тайсън Фюри.  

Scrapyard Supercar: Adrenaline Rush / Суперколи от стари части: Прилив на адреналин – 21 април 

- петък от 21:00ч.  

Екипи от автомобилни маниаци получават само четири дни, за да превърнат вехтории от автоморгата в 

чудовищни коли. 

Superstructures: Mega Carriers / Суперструктури: Мега товарни машини – 28 април – петък от 

22:00ч. 

Представяме най-грандиозните транспортни машини в света. Ще видим как товарен плавателен съд пренася 

огромно количество стока по света, извисяваме се с гигантски карго самолет и изследваме Космоса от супер 

голяма космическа станция. 
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Megastructures: Dubai Racecourse/ Мегаструктури - 5-звездният хиподрум в Дубай – 21 април, 

23:00ч. 

Построен насред пустинята новият хиподрум Мейдан ще диктува лукса в надбягванията. Но ще бъде ли 

завършен за Световната купа в Дубай? 

Megafactories / Мегазаводи – 17 април – 30 юни – понеделник –петък от 11:05ч. 

Добре дошли в някои от най-уникалните заводи по света, изпълняващи едни от най-сложните мегапроекти. 

Megastructures: BelugaXL  / Мегаструктури: Белуга XL – 21 април, петък от 22:00ч. 

Проследяваме строителните фази на внушителния самолет Airbus – Белуга XL. Той е проектиран за по-бързо 

транспортиране на самолетни части от Европа, където биват изработвани, до Тулуза, където се намират 

заводите за сглобяване.   

Rise of the Machines 3  / Възходът на машините, сезон 3 – 28 април –30 юни, петък от 23:00ч. и неделя 

от 20:00ч. 

„Възходът на машините“ изследва най-екстремните машини в света, като ги улавя в действие и използва 

зрелищни компютърни анимации, за да разкрие необикновените им инженерни тайни. Въвежда ни отблизо 

в конструкциите в детайл, за да изследваме какво помага на тези елитни кораби, камиони, влакове и самолети 

да се издигнат над всички други машини. 

Inside Incredible Machines - Отблизо: Невероятни машини – от 5 май до 9 юни, петък от 22:00ч. 

Поредицата от шест части е посветена на най-големите машини в света. Изстъргваме грес и ръжда, за да 

разкрием забележителните инженерни принципи, превърнали тези машини в емблеми на своето време. 

 Ultimate Supercar: Top Models – Невероятни суперколи (Компилации) – от 16 до 30 юни, петък от 

22:00ч. 

Автомобилните компании възприемат различни подходи, за да постигнат сходни резултати със своите 

звездни супер коли. 

 DREAMCARS - INSIDE THE FACTORY – Автомобили на мечтите от 22 април до 24 юни – събота 

от 11:00ч. 

Поредицата "Автомобили на мечтите" представя лигата на извънредно луксозните автомобили - от първата 

заварка до финалния лак. Хората, които могат да си позволят да похарчат 7-цифрени суми, получават 

създадено по поръчка усещане за състезателна писта. 
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