Л Я Т Н А П Р О М О Ц И Я 2019

Уважаеми колеги,
За предстоящия летен сезон Българска национална телевизия е подготвила сезонна
промоция с бонусни излъчвания за всички канали на БНТ.
Период на промоцията: 01 юли – 31 август 2019 г.
Бонусите се отдават, както следва:
• За БНТ 1 - под формата на допълнителни рейтинг точки;
• За БНТ 2, БНТ 3 и БНТ 4 – под формата на допълнителни излъчвания;
• За всички алтернативни форми (спонсорски заставка, кът-ин, шапка реклама
и др.) - под формата на допълнителни излъчвания.
Вариант 1:

20% бонуси.

Предложението е валидно за всички рекламодатели на БНТ.
Вариант 2:

40% бонуси.

Предложението е валидно за:
✓ рекламодатели, които не са били активни (с платени кампании) в БНТ
последната 1 година;
✓ рекламодатели, които поемат ангажимент за запазване или ръст на
инвестирания нетен бюджет в БНТ, за периода 01 юли – 31 август 2019 г., спрямо същия
период на 2018 г.

1

Промоцията е валидна при следните условия:
✓ планирането на бонусите излъчвания се извършва от отдел „Маркетинг и
продажби“ на БНТ;
✓ бонусите по промоцията не важат за програмите отбелязани като специални
или спортни;
✓ промоцията е валидна до изчерпване на свободното рекламно време;
✓ отдаването на бонуси се извършва в срока на съответната заявена за
излъчване платена кампания по време на промоционалния период;
✓ бонусите по промоцията се предоставят за периода на заявена платена
кампания по време на промоционалния период;
✓ бонусите по промоцията се предоставят според свободното рекламно време
на БНТ и без ангажимент за спазване на сплит по часови зони, спрямо заявената платена
кампания;
✓ в случай на не доставяне на бонусни рейтинг точки в рамките на заявената
кампания, с цел изпълнението им, кампанията може да бъде удължена с една седмица или
по изключение срокът може да бъде по-дълъг, след решение на Управителния съвет.
В случай, че по време на промоционалния период БНТ изготви специални
предложения с отдаване на бонуси или преференции, клиентите избират алтернативно
между Лятна промоция 2019 и специалното предложение с бонуси.
За неуточнени въпроси се прилагат разпоредбите на Общите условия за излъчване на
търговски съобщения в програмите на БНТ.

С уважение,
ДИРЕКЦИЯ МАРКЕТИНГ И КОМУНИКАЦИИ
ОТДЕЛ МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖБИ
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