БЪЛГАРИЯ - ИТАЛИЯ
28-ми МАРТ по БНТ1

България - Италия

На 28.03.2015г, националният стадион ще бъде пълен, а останалата част от
българите ще тръпнат пред екрана на БНТ дали новият селекционер Ивайло
Петев е успял да възроди отбора.
Мачът България – Италия е едно от най-важните спортни събития, което ще
реши съдбата на националите ни в Европейските квалификации.

България - Италия
България все още има шансове да финишира в тройката, а домакинството на
Италия е най-очаквания мач у нас за 2015г.
Събота, 28.03.2015 г. от 21:45 на терена
ще видим звездите на Ювентус Буфон,
Килелини и Бонучи, Андреа Пирло
и Клаудио Маркизио в компанията на
скандалния Марио Балотели
и най-прогресиращия нападател в
Английската Висша Лига - Грациано Пеле.
Ще се справи ли промененият български отбор и новият национален
селекционер с големия тест, ще разберем от прякото предаване на БНТ 1 и
БНТ HD!

България – Италия по БНТ

В ефира на националната телевизия ще видим
мащабно студио преди, по време и след мача с
включвания от различни горещи точки на и около стадион Васил Левски.
Първо в ефира на БНТ ще чуем ексклузивните интервюта с главните
действащи лица, буквално секунди след последния съдийски сигнал.
Шейсет минути след края на мача стартира обзорът на всички
евроквалификации, играни в съботния ден. По този начин БНТ 1 и БНТ
HD ще бъдат посветени на големият ден от квалификациите в
продължение на повече от четири часа, с гарантиран висок рейтинг през
цялата вечер.

България – Италия по БНТ 1 и БНТ HD

България – Италия – БНТ 1 и БНТ HD
събота, 28.03.2015 г. от 21:45.

Рекламирайте!

Цена за 30“ рекламен клип едновременно по БНТ 1
и БНТ HD – 2160 лв.

Ценообразуване
Ценообразуване
Предложението е изготвено на базата на 30”клип.
За излъчване на рекламни клипове с дължина, различна от 30”,
се изчислява по следната схема:

10” = 60% от цената за 30”-клип
15” = 75% от цената за 30”-клип
20” = 90% от цената за 30”-клип
25” = 95% от цената за 30”-клип
ЦЕНАТА НА СПОНСОРСКАТА ЗАСТАВКА Е РАВНА
НА 50% ОТ ЦЕНАТА ЗА 30’’ КЛИП
За контакт: БНТ, Отдел “Продажби”
тел. 02-8142101, -2, -3, e-mail: reklama@bnt.bg
БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

