ПРОГРАМА ХОРИЗОНТ

ПРОГРАМНА СХЕМА | ТАРИФИ

ТОП 20 РАДИОСТАНЦИИ
Хора, слушащи радио
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Седмичен обхват (брой хора)
547 105 545 353

Програма „Хоризонт“ достига до близо 790 000 души
средно седмично, което й
отрежда трето място сред
всички радиостанции.

април 2021
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ТОП 20 РАДИОСТАНЦИИ
337 287

Хора, слушащи радио,
за да се информират
Седмичен обхват (брой хора)
април 2021
Сред хората, слушащи
радио, основно за да се
информират (заради новините или публицистичните
предавания), програма
„Хоризонт“ е водеща.
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ПРОГРАМНА СХЕМА
Преди всички

от понеделник до петък 6:05 - 10:00

"Преди всички" е предаването, с което започва деловият ден по "Хоризонт“. Целта е да улови пулса на деня, още преди
събитията да се случат, да реагира с коментари и анализи по горещи теми, да срещне слушателите с най-актуалните
събеседници от политиката, икономиката, социалната сфера, правото, гражданския сектор, екологията, науката, културата и т.н. Изборът на теми за конкретния ден следва логиката на новинарския поток, с идеята, че ролята на "Преди
всички" е изпреварваща. Динамичният ритъм на сутрешния блок се подсилва с репортажи на репортери и на кореспонденти от страната и чужбина по ключови за обществото теми. Предаването е запазена марка на „Хоризонт“ и е едно от
най-често цитираните в другите медии. „Преди всички“ е носител на наградата "Сирак Скитник" за 2010г.

12 плюс 3

от понеделник до четвъртък 12:25 - 15:00

„12 плюс 3“ е предаване, което се излъчва в най-активното време на деня, когато се случват най-интересните и важни
събития в България. Ето защо то разчита главно на репортажи от мястото на събитието, където и да е то. „12 плюс 3“ е
също територия на добрия експертен анализ.

ПРОГРАМНА СХЕМА
Хоризонт до обед

от понеделник до петък 10:05 - 12:00

Дискусионното предаване на „Хоризонт“, което се опитва да погледне отвъд събитията, в търсене на по-трайните тенденции в общественото развитие у нас и по света. Територия за разработване на собствени теми, близки до всекидневието на
хората и предлагайки решения, сблъсквайки разнопосочни мнения по проблемни за обществото ни въпроси.
Екипът се стреми да предложи различен поглед, дори отвъд бариерата на очевидните гледни точки по теми, свързани с
децата, малцинствата, здравето, пътищата, религията, градския живот, архитектурата, природата, изкуствата и науката.
Целта е да бъдат чути не само институциите, но и безгласните, хората в неблагоприятна ситуация, гражданското общество,
активистите, ентусиастите и тези, които не винаги се чуват в новините – засегнатите страни, личните истории.

Нещо повече

от понеделник до четвъртък 16:05 - 18:00

„Нещо повече“ обобщава деня по „Хоризонт“. То се фокусира върху три-четири най-важни теми от деня, за да предложи
задълбочен анализ и коментар по тях – с двама или повече събеседници, които често влизат в дискусия помежду си. Репортерите и кореспондентите дописват картината на деня с актуални събития, които са в ход в късния следобед.

ПРОГРАМНА СХЕМА
Нощен Хоризонт

всеки ден 00:15 - 03:00

Вече повече от 30 години всяка нощ в ефира на БНР след нощния осведомителен бюлетин до 03:00 ч. се излъчва „Нощен
Хоризонт“. Предаването провокира вниманието и интереса на разнолика слушателска аудитория, обединява световни и
национални теми, а за гости в студиото биват канени известни личности – историци, общественици, социолози, психолози,
философи, изкуствоведи, писатели, поети, артисти, музиканти, всеки от тях – доказал се в своята област на знанието. Емблематична за предаването е връзката със слушателите, които са и активни участници в разговорите. Социалните мрежи
позволяват приобщаването на сънародниците ни от всички точки на света, както и директната връзка със слушателите.

По първи петли

от понеделник до събота 04:05 - 06:00

"По първи петли" е съвместен проект на програма „Хоризонт”, Радио Пловдив, Радио Варна, Радио Стара Загора, Радио
Шумен и Радио Благоевград. Тематиката е свързана с живота на обикновения българин, неговите грижи и празници, историите от бита и всекидневието. Слушателите на "По първи петли" са основали и свой клуб, в който членуват любители на
предаването от цялата страна.

ПРОГРАМНА СХЕМА
Графити по въздуха

четвъртък 20:05 - 22:00

Предаването „Графити по въздуха“ е предназначено за аудиторията, която се интересува от нови идеи, от литература, изкуство, интересни личности, от емоциите и обогатяващите преживявания по време на пътешествия. Представянето на български автори с техните нови книги е една от целите на предаването. Гостуват чуждестранни гости от сериозна величина. Музикалната линия се различава съществено от дневната музикална програма, за да звучи предаването различно и авангардно.
Водещ: Светлана Дичева

Изотопия

четвъртък 22:10 - 24:00

Едно от най-младите предавания в ефира на „Хоризонт“, обособено като територия за младите хора на програмата. Водещите отвеждат слушателите на места, които ще ги изумят и очертаят територия за свободните и най-вече будни особняци, които
имат какво да кажат. Важна част от звученето е както музикалното оформление на предаването, поверено на музикалните
редактори Иван Нотев и Веселин Димитров, така и силното присъствие в социалните мрежи, където се поддържа близка
връзка със слушателите-изотопи. За двете години съществуване "Изотопия" се наложи като предаване с различно звучене
и алтернативен поглед към живота и към темите, които вълнуват младите.
Водещи: Лора Търколева и Лъчезар Вълев

ПРОГРАМНА СХЕМА
Закуска на тревата

събота 06:05 - 09:00

Предаването е предназначено за най-широката аудитория - информационно-развлекателно магазинно предаване, ориентирано към семейството и децата. Темите се предлагат с усмивка и позитивизъм и са свързани с възпитанието, образованието, здравето, здравословния и природосъобразен начин на живот, осмислянето на свободното време, масовия спорт и планината. Разговорите са кратки и динамични. „Закуска на тревата“ е обичано предаване с вярна аудитория и високият рейтинг е напълно логичен.

Събота 150

събота 09:30 - 12:00

Седмичното коментарно предаване за международна политика на програма "Хоризонт" обобщава най-актуалните събития от
световния дневен ред, анализира важните геополитически процеси, разговаря с политици и анализатори от различни държави. Това е най-богатото на гласове от чужбина предаване в радио ефира. Интервютата се цитират от много български и
чуждестранни медии. Приоритетна за "Събота 150" е и темата за живота на българските общности зад граница. Мотото на
екипа е "да представяме света такъв, какъвто не сте го виждали досега" - с репортажи и анализи за международна политика,
икономика и култура, заедно с автентична музика на творци от различни държави.

ПРОГРАМНА СХЕМА
Рано в неделя

неделя 05:00 - 09:00

Това е най-авторитетното издание на Националното радио за обществен диалог. Обзорът на седмицата разисква най-горещите проблеми с участието на управляващи и управлявани и се ползва с уважението на публиката. В предаването се анализират обществените настроения, осветляват се и редица неудобни въпроси. Предаването има висок рейтинг и е сред
най-цитираните предавания на Националното радио.

Неделя 150

неделя 09:30 - 12:00

Това е най-авторитетното издание на Националното радио за обществен диалог. Обзорът на седмицата разисква най-горещите проблеми с участието на управляващи и управлявани и се ползва с уважението на публиката. В предаването се анализират обществените настроения, осветляват се и редица неудобни въпроси. Предаването има висок рейтинг и е сред
най-цитираните предавания на Националното радио.

ПРОГРАМНА СХЕМА
Хоризонт за вас

петък 12:20 - 17:00

Едно от най-старите предавания на „Хоризонт“, чиято идея е да чуем слушателите с техните емоции, поздрави, благодарност
и добри новини, както и споделяне на всички проблеми, с които се сблъскват във всекидневието си. Отворените телефонни
са трайният почерк на предаването. Екипът реагира на слушателските сигнали със съответните проверки и отнася въпросите
към отговорните институции. Основните теми от седмицата също се поставят на обсъждане със слушателите. Събитията от
деня са естествена част от предаването.

ЦЕНОВА ТАРИФА
ПРОГРАМА
„ХОРИЗОНТ“

понеделник петък

Часови пояс

Единична цена за 30“
рекламен спот

00:00 - 03:00 ч.

30,00 лв.

03:00 - 06:00 ч.

40,00 лв.

06:00 - 10:00 ч.

250,00 лв.

10:00 - 12.00 ч.

120,00 лв.

12:00 - 15:00 ч.

150,00 лв.

15:00 - 18:00 ч.

120,00 лв.

18:00 - 19:00 ч.

230,00 лв.

19:00 - 20:00 ч.

180,00 лв.

20:00 - 24:00 ч.

70,00 лв.

ЦЕНОВА ТАРИФА
ПРОГРАМА
„ХОРИЗОНТ“

събота неделя

Часови пояс

Единична цена за 30“
рекламен спот

00:00 - 03:00 ч.

30,00 лв.

03:00 - 06:00 ч.

40,00 лв.

06:00 - 09:30 ч.

120,00 лв.

09:30 - 12:00 ч.

220,00 лв.

12:00 - 14:00 ч.

250,00 лв.

14:00 - 16:00 ч.

120,00 лв.

16:00 - 19:00 ч.

90,00 лв.

19:00 - 24:00 ч.

60,00 лв.

Специалните ни предложения можете да видите ТУК.

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО
Отдел РЕКЛАМА И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

e-mail:
Тел.:

reklama@bnr.bg
02 9336 621
02 9336 562

ЗА КОНТАКТИ

