www.fenfolktv.bg

за предоставяне на телевизионно време за реклама
на предизборната кампания на партии, коалиции и инициативни комитети
за избори за Народно събрание на 04.04.2021г.
ФЕН ФОЛК ТВ създава, опазва, открива и предава красотата и разнообразието на
българския фолклор СЕГА и ЗАВИНАГИ!
ФЕН ФОЛК ТВ предлага разнообразна програма с ексклузивно съдържание на
фолклорни видео клипове, музикални проекти, интервюта, концерти, фестивали и
тематични репортажи от цялата страна. В ефира на телевизията специално място имат
и най-младите фолклорни артисти – децата на България.
Разпространение в основните пакети на DTH доставчиците на територията на
България, в национални и регионални кабелни и IPTV оператори. Телевизията е
включена в пакетите на големи оператори на територията на Балканите.
1.

Цена за рекламен клип 30 сек. - 24.00 лв.

2.

Пакети за реклама:

ФЕН ФОЛК ТВ

Брой излъчвания

Цена 30 сек.

Цена пакет

ПАКЕТ 1
ПАКЕТ 2
ПАКЕТ 3

60
90
120

20 лв
15 лв
13 лв

1 200 лв
1 350 лв
1 560 лв

3. Коефициенти за клипове с дължина, различна от 30 сек.
До 10 сек.
11 – 15 сек.
16 – 20 сек.
21 – 30 сек.
Над 30 сек.

Цената на 30“ х 0,50
Цената на 30“ х 0,75
Цената на 30“ х 0,85
Цената на 30“ х 0,95
Линеарно – пропорционално

4. Отстъпки:
 Агенционна отстъпка – 10 %
 Рекламно участие в две телевизии на медийната група – 10 %
 Рекламно участие в три телевизии на медийната група – 15 %
 Рекламно участие в четири телевизии на медийната група – 20 %
5. Завишения:
 Фиксирана позиция в предизборен блок - 10%
Цените са без ДДС.
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за заснемане и излъчване на събития във връзка
с предизборната кампания на партии, коалиции и инициативни комитети
за избори за Народно събрание на 04.04.2021г.
Фен Фолк ТВ разполага с техническо оборудване и професионален екип за заснемане
и излъчване – директно и на запис на различни събития във връзка с предизборната
кампания: концерти, пресконференции, срещи, митинги или телевизионни форми:
изявления, репортажи, интервюта.
Предлага:
• Мултикамерно заснемане с до 8 камери
• Графично оформяне на вашето мероприятие
• Мултиканален запис за вашата постпродукция
• Излъчване във всички видове платформи за споделено видео, както и на
вашия уеб-сайт, при осигурен от вас интернет в нужните параметри
• Управление на мултимедии за видеостени
• Обезпечен транспорт и екип
Заснемане на информационен филм, репортаж (1 снимачен ден)
С телевизионни камери
Камера, звук, осветление
Дрон
Пътни и нощувки

1 500 лв
300 лв
По фактура

Заснемане на събитие с ПТС
С ПТС /включени оператори, технически инженер, режисьор на пулт, звуков
инженер, бленда/
С 3 камери
3 000 лв
С 4 камери
4 000 лв
Дрон
300 лв
Кран
500 лв
Пътни и нощувки
По фактура

Излъчване на заснето събитие
Излъчване на запис
До 30 мин.
До 60 мин.
До 90 мин.
До 120 мин.

750 лв
1 400 лв
1 800 лв
2 000 лв

Директно излъчване
1
2
3
4

500
600
800
500

лв
лв
лв
лв

Излъчване на репортаж, интервю, изявление (до 5 мин.) – 150.00 лв/мин.
Цените са без ДДС.
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за предоставяне на телевизионно време за излъчване на продукция
от предизборната кампания на партии, коалиции и инициативни комитети
за избори за Народно събрание на 04.04.2021г.

Излъчване на информационен филм, репортаж, изявление, интервю, събитие

Готова продукция
До 15 мин.
До 30 мин.
До 60 мин.
До 90 мин.
До 120 мин.

600 лв
950 лв
1 650 лв
2 150 лв
2 400 лв

Излъчване на живо
До 15 мин.
До 30 мин.
До 60 мин.
До 90 мин.
До 120 мин.

1
1
3
4
5

000
700
000
200
000

лв
лв
лв
лв
лв

Цените са без ДДС.
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