MUSICOLOGY
Всяка събота от 16:00 ч. до 18:00 ч.
по Радио София.

MUSICOLOGY
Предаване, посветено на изкуството и музиката.
Предаването има за цел да забавлява слушателите с актуална музикална селекция от песни, поднесени с
информация свързана с емблематични събития в музикалната история.
Представяне на нови песни/ албуми от изпълнители във формата на Радио София.
Ексклузивни интервюта и премиери на български актуални и модерни изпълнители, които заслужават своето
място в радио ефира.
Musicology е уникална платформа, даваща на слушателите най- качествената селекция от поп,
соул, рок, фънк, R&B музика, далеч от баналните комерсиални песни, звучащи навсякъде.
Предаването се излъчва от 16:00 -18:00 часа всяка събота по Радио София.

СПЕЦИАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ №1
ФОРМИ

БРОЙ

спотове

28 бр.

заставки

11 бр.

банер

1 бр. - 7 дни

СТОЙНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

600.00 лв.

СПЕЦИАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ №2
ФОРМИ

БРОЙ

спотове

112 бр.

заставки

44 бр.

банер

1 бр. - 30 дни

СТОЙНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

2 300.00 лв.

- Рекламният спот е с продължителност
до 30 секунди.

СПЕЦИАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ №3
ФОРМИ

БРОЙ

спотове

352 бр.

заставки

140 бр.

банер

1 бр. - 90 дни

- Рекламните форми се излъчват в ефира
на програма „Радио София“.

СТОЙНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

6 800.00 лв.

- Банерът (формат 300 х 250 пиксела) се
публикува в сайта на програма „Радио
София“.
- Рекламните кампании се осъществяват
по желание на спонсора в срок до
31.12.2021 г.

Всички цени са без вкл. ДДС

СПЕЦИАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ №1
ПРОГРАМА:

ФОРМИ

БРОЙ

"Хоризонт"

спотове

25 бр.

"Хоризонт"

заставки

7 бр.

"Радио София"

спотове

28 бр.

"Радио София"

заставки

11 бр.

bnr.bg/sofia

банер

1 бр. - 8 дни

ОБЩО

СТОЙНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

32 бр.
39 бр.

4 500.00 лв.

1 бр.

СПЕЦИАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ №2
ПРОГРАМА:

ФОРМИ

БРОЙ

"Хоризонт"

спотове

56 бр.

"Хоризонт"

заставки

24 бр.

"Радио София"

спотове

112 бр.

"Радио София"

заставки

44 бр.

bnr.bg/sofia

банер

1 бр. -40 дни

ОБЩО

СТОЙНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

80 бр.
156 бр.

10 000.00 лв.

1 бр.

- Рекламният спот е с продължителност
до 30 секунди.

СПЕЦИАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ №3

ПРОГРАМА:

ФОРМИ

БРОЙ

"Хоризонт"

спотове

64 бр.

"Хоризонт"

заставки

44 бр.

"Радио София"

спотове

352 бр.

"Радио София"

заставки

140 бр.

bnr.bg/sofia

банер

1 бр. - 90 дни

ОБЩО

СТОЙНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

108 бр.
492 бр.
1 бр.

- Рекламните форми се излъчват в ефира
на програмите „Хоризонт“ и „Радио
София“.

15 000.00 лв.

- Банерът (формат 300 х 250 пиксела) се
публикува в сайта на програма „Радио
София“.
- Рекламните кампании се осъществяват
по желание на спонсора в срок до
31.12.2021 г.

Всички цени са без вкл. ДДС

Българско Национално Радио
Отдел „Реклама и издателска дейност“

Телефони за връзка:
(+359 2) 9336 562; 9336 620; 9336 621
E-mail : reklama@bnr.bg

