UEFA EURO 2020
Рекламни пакети

UEFA EURO 2020 - информация
• UEFA EURO 2020 в 12 европейски града: Това ще е юбилеен турнир, който ознаменува 60годишнината на състезанието.

• 24 отбора / 6 групи / 51 срещи: Футболните двубои ще се проведат в Лондон, Мюнхен, Рим,
Баку, Санкт Петербург, Букурещ, Амстердам, Дъблин, Билбао, Будапеща, Глазгоу и Копенхаген.
• Период - 11 юни – 11 юли 2021: 22 игрови дни в период от 4 седмици.
• Часове на излъчване на срещите: 16:00, 19:00, 22:00 ч. местно време (България).
• ТВ канали - 5 официални канала в 2 от най-големите телевизионни групи в България:
▪ БНТ 1, Нова телевизия, Диема – основни излъчвания на живо и повторения;
▪ БНТ 3, Диема Спорт/Диема Спорт 2– паралелни HD излъчвания на живо и повторения.

• Интернет: платформите на най-голямата дигитална медия група в България (НетИнфо)
ще се обединят с интернет сайтовете на БНТ, за да предоставят подобаващо интернет
покритие и възможности за реклама.

Доказано партньорство
Българската национална телевизия и Нова Броудкастинг Груп ще излъчват съвместно всички
мачове от EURO 2020
•

•
•
•

Абсолютно равен брой срещи ще бъдат излъчени на живо по каналите на всяка от медиите –
като брой, часове на излъчване и фаза на първенството;

Абсолютно равностойно е и разпределението на рекламното присъствие във всеки от
предложените пакети по медии;
Екипът на Нова Броудкастинг груп ще администрира процеса на продажба от името и на двете
медии, за да се улеснят клиентите и агенциите.
3 срещи ще бъдат излъчени едновременно по каналите и на двете медии:
▪ Откриващата среща на 11.06.2021 г.;
▪ Финалът на първенството на 11.07.2021 г.;
▪ Oще 1 среща от началната фаза.

Календар на срещите

Рекламни пакети - телевизия

Рекламни пакети – отстъпки и бонуси

Всички агенции ползват допълнителна агенционна отстъпка в размер на 5%, която се начислява кумулативно
(поетапно).
БОНУСИ
1. Паралелни излъчвания на живо в HD каналите на всяка медиа: всяка среща ще се излъчва паралелно в HD по

съответните HD канали на всяка от медиите (БНТ 3, Диема Спорт/Диема Спорт 2). Това ще включва също и рекламните
блокове – така всеки клиент получава гарантирано допълнително излъчване на живо на всяка рекламна и спонсорска
форма;
2.Повторения на срещите с включени рекламни блокове: гарантирани 2 повторения в каналите на всяка медиа. Така

всеки клиент ще получи 4 гарантирани повторения на всяка рекламна / спонсорска форма.

3. Рекламни спотове по време на излъчването на филма на UEFA за самото първенство, който ще бъде излъчен след

края на турнира.

Благодарим Ви!

