СПЕЦИАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ОТРАЗЯВАНЕ
в сила от ЯНУАРИ 2017 година

1. Платени репортажи
Цената за излъчване на една минута платен репортаж е равна на 100% ( сто процента) от цената за
излъчване на 60“ (шестдесет секунден) рекламен клип в съответствения часови пояс.
Цената за излъчване на платен репортаж е равна на 100% ( сто процента) от цената за излъчване на
рекламен клип със съответната дължина и в съответствения часови пояс.



Цената за заснемане на платен репортаж в рамките на София град, се заплаща допълнително в
размер на 400 (четиристотин) лева.
Цената за заснемане на платен репортаж, извън рамките на София град, се заплаща
допълнително в размер на 650 (шестстотин и петдесет) лева.
*промоционална оферта за всеки първи репортаж – 50% от стойността на цената за излъчване.

2. Участие/Интервю
 2 минута – 1 500 лв.
 над 2 минути – 1 500 лв. + 75% от цената за за излъчване на 60“ (шестдесет секунден) рекламен
клип в съответствения часови пояс, за всяка минута от дължината.

3. Информационен крол
 Пускане на информационен крол 2 пъти дневно – 200,00 лв.
 Пускане на информационен крол 5 пъти дневно – 450,00 лв.

4. Излъчване на репортажи с предоставени видеоматериали от зрителите
 Репортаж с дължина до 3 мин. – 300,00 лв.
 Репортаж с дължина до 5 мин. – 500,00 лв.

Национална телевизия „България 24“
София 1000 , ул. “Пиротска 5
email: reklama.bg24.tv@gmail.com

5. Заснемане и излъчване на събитие - пресконференции, спортни събития, концерти
и други

ИЗЛЪЧВАНЕ НА СЪБИТИЯ
ДИРЕКТНО

НА ЗАПИС
Цена

Продължителност

Продължителност

Цена

до 15 мин.

1 800.00

до 15 мин.

900.00

до 30 мин.

2 800.00

до 30 мин.

1 400.00

до 60 мин.

4 800.00

до 60 мин.

2 400.00

до 90 мин.

6 800.00

до 90 мин.

3 400.00

над 90 мин.

по договаряне

над 90 мин.

*Всички посочени цени са без ДДС.

За контакти:
София 1000, ул. “Пиротска” № 5
Телевизия България 24
E-mail: reklama.bg24.tv@gmail.com
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по договаряне

