
ФИФА СВЕТОВНА КЛУБНА КУПА
КАТАР 2019



ЗА ПЪРВЕНСТВОТО

▸ Българската национална телевизия притежава правата

за излъчване на футболни мачове от ФИФА Световна

клубна купа 2019. Първенството ще се проведе от 11

до 21-ви декември 2019 г. в Катар.

▸Световното клубно първенство по футбол е световен

шампионат, в който вземат участие клубовете-

шампиони на 6-те континентални конфедерации

▸ Първото състезание се провежда през януари 2000 г. в

Бразилия, като бразилският Коринтианс го печели.

▸ Срещите ще се излъчат на живо в програмата на БНТ3

▸ Най-впечатляващо в тазгодишния турнир е участието

на европейския клубен шампион Ливърпул /Англия/, 

който започва от полуфиналната фаза на 19 декември



11-21 ДЕКЕМВРИ 2019

СВЕТОВНО КЛУБНО ПЪРВЕНСТВО ПО ФУТБОЛ 

ДАТА ДЕН КРЪГ СРЕЩА НАЧАЛЕН ЧАС ЦЕНА ЗА 30сек. КЛИП

11.12.2019 ср 1 Ал-Сад (Катар) -Хингиене (Н.Кал.) 19:30 400,00 лв. 

14.12.2019 съб 1/4-финал Азия - Есперанс (ТУН) 16:00 250,00 лв. 

14.12.2019 съб 1/4-финал Монтерей (МЕК)-Победител от 1 кръг 19:30 400,00 лв. 

17.12.2019 вт 5 място загубил 1/4-ф.1 - загубил 1/4-ф.2 16:30 250,00 лв. 

17.12.2019 вт 1/2-финал Южна Ам. - Поб.1/4-ф.2 19:30 400,00 лв. 

18.12.2019 ср 1/2-финал победител 1/4-ф.1 - Ливърпул (Англия) 19:30 400,00 лв. 

21.12.2019 съб 3 място загубил. 1/2-ф.1-загубил. 1/2-ф.2 16:30 250,00 лв. 

21.12.2019 съб Финал Победител 1/2-ф.1 - Победител 1/2-ф.1 19:30 400,00 лв. 



ОТСТЪПКИ И БОНУСИ
▸ При закупуване по предложените цени директните 

рекламодатели и рекламните агенции получават 

допълнително всички приложими отстъпки, съгласно 

действащата Търговска политика на БНТ за 2019 г.

▸ Инвестираният обем се натрупва към годишния, но не 

се включва в отстъпката за ръст през следващата 

година

▸ Заявените от рекламодателите промоанонси за 

събитието се считат като обем за първенството

▸ При закупуване на единични рекламни форми, на всеки 

три закупени рекламни форми рекламодателите 

получават една бонус

▸ Допълнителната обемна отстъпка за първенството 

важи за рекламодатели и се начислява преди 

отстъпката за авансово плащане

БНТ не гарантира рейтинг при излъчване на Световното клубно първенство по футбол

Обемна скала за инвестиция в 
Световно клубно първенство 2019

1 000-5 000 лв. 3%

5 000-10 000лв. 8%

10 001-15 000 лв. 11%

Над 15 001лв. 13%



ДИРЕКЦИЯ "МАРКЕТИНГ И КОМУНИКАЦИИ"

СОФИЯ 1504

УЛ. САН СТЕФАНО ’29

ТЕЛ: 028142101; 028142102; 028142103

REKLAMA@BNT.BG
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