




Bulgaria ON AIR e национална телевизия, която достига до всички зрители 

на територията на страната. Програмата є се излъчва цифрово ефирно в 

мрежите на всички кабелни и сателитни оператори и онлайн на bgonair.bg.

Със създаването си през 2011 г. Bulgaria ON AIR стартира като бизнес канал. 

От 2015 г. телевизията се препозиционира като политематична - с обогатено 

жанрово разнообразие и ново полезно и интересно съдържание, обобщено в 

корпоративния слоган „Да знаеш. Да се забавляваш“.

Bulgaria ON AIR e част от Investor Media Group, която включва Bloomberg TV 

Bulgaria, радио Bulgaria ON AIR, списанията Bulgaria ON AIR, Investor Digest и Go 

ON AIR – руско издание, както и над 15 водещи онлайн медии. 

ЗА МЕДИЯТА



Телевизия Bulgaria ON AIR достига до специфична категория зрители, която 

се различава от средните нива на показателите за общата телевизионна 

аудитория, както следва: 

- с 34% повече зрители от София и големите градове

- с 24% повече зрители със средно и висше образование

- с 20% повече зрители се определят като глава на домакинство

- 5,61% от аудиторията са собственици или съдружници в частна компания, 
което е почти два пъти и половина над средното за ТВ аудиторията

източник: ГАРБ (декември 2018 г.)

ЗА АУДИТОРИЯТА





В първи и втори сезон едва започна всичко... Сезон 3 на 
хитовия руски сериал идва с неподозирани обрати, заплетени 
взаимоотношения и зрелищни каскади. Само гледайте... 

ðîäåí ñúñ

СЕЗОН 3
очаквайте тази есен



От началото на 2019 г. Bulgaria ON AIR започва кампания в подкрепа 
на български автори и културни проекти, които по-рядко попадат 
във фокуса на комерсиалните медии. За целта телевизията 
безвъзмездно предоставя ефирно време за промотиране на различни 
творчески продукти.

ЗА НОВА БЪЛГАРСКА КУЛТУРА

имиджова кампания





всеки делник

06:30

България сутрин

Сутрешният блок ще ви зареди с актуални теми и 
новини и детайлна прогноза за времето.



Новините ON AIR

всеки делник
12:30 / 15:30 / 17:30 / 18:30 / 

21:30

всяка събота и неделя
12:30 / 15:30 / 18:30 / 21:30

Новините на Bulgaria ON AIR не чакат. Затова централната и 
късната емисия започват по-рано от тези на другите национални 
телевизии.



Директно

всеки делник
17:50

с Димитър Абрашев

Тук коментарите на експертите срещат мненията на гражданите.



Денят ON AIR

всеки делник
19:00

с Ганиела Ангелова

Задълбочени коментари и анализи по актуални теми от 
политиката и обществения живот.



Студийното инфотеймънт предаване за съвременна култура 
и нови идеи включва разговори с гости, дискусии, репортажи, 
видеоматериали и специални интервюта. Фокусът са идеите, 
хората, събитията, произведенията и пространствата, които 
днес правят живота ни по-добър, интересен и пълноценен. 

МУЛТИМЕДИЯ

събота и неделя
11:00 - 12:30

с Даниел Ненчев



Q&A

всяка събота 
16:30

с Клара Маринова

Няма забранени въпроси. Има само верни отговори.



Брюксел 1

всяка събота 
17:30

с Милена Милотинова

Предаване за Европейския съюз и ролята ни в него.



ИСТОРИИТЕ ON AIR

събота
19:00

с Миглена Георгиева

Предаването показва актуални теми от седмицата, допълнени с 
интригуващи истории и събеседници. 



Операция “История”

всяка неделя 
16:30

с Росен Петров

Историческо предаване за знакови моменти в българската и 
световната история и значими и противоречиви личности.



Видимо и невидимо

всяка неделя 
17:30

с Калин Манолов

Коментарно предаване за политика, общество, култура, 
философия и всички останали елементи на свободата.



Единственото предаване за бойни спортове и изкуства в 
българския ефир представя актуалните новини от света и у нас 
в тази област, изтъкнати спортисти, съвети за възстановяване 
и пълноценно хранене, техники и уроци.

БОЕЦ.БГ

неделя
19:00

с Десислава Джерманска



От тихите ривиери на Лигурия до природните потайности на 
Капрарола, през древния град Анани и цветните градини на Триест - 
тази поредица разкрива Италия, каквато малко хора я познават.

Скритата Италия

документална поредица



Авиошоу

събота, 16:00 

автор: Александър Богоявленски 

предаване за авиация 

Колела

неделя, 16:00 

автор: Константин Томов

автомобилно предаване



Характери

всяка събота, 15:00
 

автор: Биляна Митева 

неизвестните изповеди на известните

VIB (Very Important Bulgarians)

всяка неделя, 15:00
 

автор: Биляна Митева

портрети на българи със световно признание и 
постижения





ИЗГРЯВАщО СЛЪНЦЕ 
сериал

ФИЛОМЕНА 
филм

ГОСПОДИН НИКОЙ 
филм

МОНАХИНЯТА 
филм

ГРАД ЗЕРО 
филм





ПРОМО СПОТ В РЕКЛАМЕН БЛОК
Класически рекламен клип, подаден от рекламодателя. 

Предимства: 

• вие определяте 

съдържанието и 

дължината



СПОНСОРСКА ЗАСТАВКА
Имиджова форма на присъствие преди и след определена 

тематична програма. 

Предимства: 

• обвързване с определено 

съдържание

• отличимост извън 

рекламен блок

Изисквания и препоръки:

•посланието не трябва 

да бъде директно 

промотиране с цел 

продажба или ползване 

на услуга, както и 

информация за търговеца.

7 секунди•



СПОНСОРИРАН КАШ РЕКЛАМА
Брандиран елемент, отбелязващ началото и финала на рекламен блок. 

Предимства: 

•отличимост извън 

рекламен блок

Изисквания и препоръки:

•кашът е с визията 

и посланието на 

рекламодателя, но е 

съобразена с графичния 

пакет на телевизията

7 секунди•

надпис „Реклама“•



Отварящият каш реклама може да бъде комбиниран с рекламен спот веднага 

след него в рекламния блок. В този случай двете форми кореспондират, като 

в каша задаваме контекста, а клипът развива посланието. 

Предимства: 

• отличимост

• диалогичност

• разгръщане на 

посланието

Изисквания и препоръки:

• в каша се ползват 

визуални елементи на 

рекламодателя

СПОНСОРИРАН КАШ РЕКЛАМА + 
ПЪРВА ПОЗИЦИЯ В РЕКЛАМНИЯ БЛОК

ЕКСКЛУЗИВНО!



ПРОгРАМЕН КАШ РЕКЛАМА С ТЕМАТИчНИ VO 
credits + ПЪРВА ПОЗИЦИЯ В РЕКЛАМНИЯ БЛОК

Обвързаност с предавания VO credits Подходящи рекламодатели

ДЕНЯТ ON AIR

От толкова коментари ожаднях. сокове, вода, безалкохолни напитки

Остана най-хубавото от деня – вечерята!  хранителен сектор

ВРЕМЕТО

И в жега, и в дъжд... аз съм навън. спортна екипировка, коли

А бе, друго си беше едно време... бира, колбаси, др. традиционни продукти

ВРЕМЕ ЗА КИНО

Ако очите ти се умориха от субтитрите? продукти за очи

(Със звън на телефон) Прекъсваме филма, за да се обадя. мобилен оператор

ДНЕС “ТЕМИТЕ, КОИТО ВИ ВЪЛНУВАТ” Всичко сладко може да ме развълнува. захарни изделия

СУТРЕшЕН БЛОК Нов ден – ден за нещо ново! нов продукт

ЕКшЪН СЕРИАЛ Еех, добре, че имам застраховка... застраховател

ИСТОРИчЕСКИ ФИЛМ Добре, че вече не ходим в чужбина на кон... автомобили и други превозвачи



PreMiUM СПОНСОРИРАН КАШ РЕКЛАМА
В този случай брандът е интегриран в опаковката на канала извън 

актуалния темплейт. 

Предимства: 

•отличимост извън 

рекламен блок 

10 секунди•

надпис „Реклама“•



БРАНДИРАНО id
ID e елемент, част от характера и визуалната идентичност на 

канала, който се използва за излъчване на определено позитивно 

послание към зрителите. ID може да бъде изработено с видео/снимки 

на рекламодателя, като посланието на телевизията може да бъде 

адаптирано спрямо клиента.

Предимства: 

•отличимост извън 

рекламен блок

•дава възможност 

за ненатрапчива 

комуникация, обвързана с 

конкретен сезон, празник 

или тема  

10 секунди•

надпис „Реклама“•



Малък елемент, съдържащ визия на рекламодателя.

БЪг

Предимства: 

•извън рекламен блок

•възможност да кореспондира със съдържанието

•поява по време на предаване

7 секунди•

надпис „Реклама“•

ГоРен ляв ъГъл • 



КЪТ-ИН

Предимства: 

•по-голяма площ в 

сравнение с бъга

•извън рекламен блок

•възможност да 

кореспондира със 

съдържанието

Друга рекламна форма по време на конкретна програма.

7 секунди•

надпис „Реклама“•

до 1/3 от екРана•



sKYscrAPer
Друга рекламна форма по време на предаване.

Предимства: 

•извън рекламен блок

•възможност да кореспондира със съдържанието

7 секунди•

надпис „Реклама“•

до 1/4 от екРана•



КОМБИНИРАНА РЕКЛАМА

•телевизя Bulgaria ON Air и Bloomberg tV Bulgaria

•радио Bulgaria ON Air

•списанията Bulgaria ON Air, Go ON Air, investor digest 

•сайтовете bgonair.bg, dnes.bg investor.bg, bloombergtv.bg, gol.bg, tialoto.bg, az-
jenata.bg, puls.bg, teenproblem.net, imoti.net, az-deteto.bg, automedia.bg, start.bg, blog.
bg, snimka.bg, rabota.bg, ibg.bg

Наличието на разнообразни канали в Investor Media Group позволява 

комбинирани форми на присъствие на вашия бранд в:





reklama@bulgariaonair.bg


