СВЕТОВНАТА КУПА ФИФА 2018

ФИФА СВЕТОВНА КУПА РУСИЯ 2018
21-во издание
14 юни - 15 юли 2018 г.

за първи път се провежда в Източна Европа
32 отбора, 64 мача
12 стадиона, 11 града
финал 15 юли, стадион "Лужники" - Москва

ПРОГРАМА НА ТУРНИРА

ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ

ЦЕНА ЗА РЕКЛАМЕН КЛИП 30 сек.
ФАЗА НА
ТУРНИРА

ФУТБОЛНА
СРЕЩА

СТУДИО ПРЕДИ
МАЧА

СТУДИО СЛЕД
МАЧА

4 200
5 000
6 600
9 500
10 500
11 500

2 100
2 500
3 300
4 750
5 250
5 750

700
833
1 100
1 583
1 750
1 917

Основна фаза
1/8 финал
1/4 финал
1/2 финал
Финал 3/4
Финал 1/2

ОБЕМНА СКАЛА ЗА БНТ 1 и БНТ HD
Брутна сума
от

до

15 000
20 001

20 000
40 000
над 40 001

Отстъпка
5%
7%
9%

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

• цената на спонсорската заставка се формира като 50% от цената на рекламен клип 30“;
• при закупуване на единични рекламни форми отстъпката за авансово плащане е валидна;
• натрупаният обем се зачита към годишния, но не се включва в отстъпката за ръст;
• в първото повторение на футболните срещи рекламодателите получават като бонус същия брой рекламни форми,
заявени в директното излъчване на срещата;

• срокът за подаване на рекламните форми към БНТ за единичните заявки е една седмица преди първото излъчване;
• позиционирането на рекламните форми се извършва в следната последователност: първо при заплатен избор на
позиция и/или блок, второ, по големина на закупения пакет, и след това по реда на потвърждаване на заявката.
• БНТ запазва правото си при запълване на рекламните блокове да прави промени, като запази брутна сума;
• БНТ не гарантира рейтинг за излъчването на срещите от Световното първенство по футбол - Русия 2018.

ИЗИСКВАНИЯ НА ФИФА

•
В рекламните форми е забранено присъствието на логото на ФИФА, логото на Световно първенство по футбол,
други графични елементи или части от тях, свързани с първенството. Също така, в рекламните форми не се допуска
участието на футболисти, треньори и други лица, обвързани със Световно първенство по футбол 2018.
•
Забранява се също използването на официалните звукови елементи на Световно първенство по футбол 2018
/клипове и др./.
•
Рекламодатели, които не са официални спонсори на първенството, нямат право да се обвързват в
клипове/заставки с първенството, като използване на израза „Световно първенство по футбол“ и др.
ФИФА изисква от БНТ всички рекламни материали, придружени от превод на английски език, да бъдат изпращани за
предварителен преглед.
•
В срок до две седмици преди първото излъчване на съответната рекламна форма, е необходимо да се предостави
видео файл в БНТ, заедно с превод /в текстови файл/, за да бъде изпратен за одобрение от страна на ФИФА.
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