




Bulgaria ON AIR e национална телевизия, която достига до всички зрители 

на територията на страната. Програмата й се излъчва цифрово ефирно в 

мрежите на всички кабелни и сателитни оператори и онлайн на bgonair.bg.

Със създаването си през 2011 г. Bulgaria ON AIR стартира като бизнес канал. 

От 2015 г. телевизията се препозиционира като политематична - с обогатено 

жанрово разнообразие и ново полезно и интересно съдържание, обобщено в 

корпоративния слоган „Да знаеш. Да се забавляваш“.

Bulgaria ON AIR e част от Investor Media Group, която включва Bloomberg TV 

Bulgaria, радио Bulgaria ON AIR, списанията Bulgaria ON AIR, Investor Digest и Go 

ON AIR – руско издание, както и сайтовете investor.bg. 

Но преди това...
Да знаеш. Да се забавляваш.





Студийното инфотеймънт предаване за съвременна култура 
и нови идеи включва разговори с гости, дискусии, репортажи, 
видеоматериали и специални интервюта. Фокусът са идеите, 
хората, събитията, произведенията и пространствата, които 
днес правят живота ни по-добър, интересен и пълноценен. 

МУЛТИМЕДИЯ

събота и неделя
09:00

с Даниел Ненчев



Единственото предаване за бойни спортове и изкуства в 
българския ефир представя актуалните новини от света и у нас 
в тази област, изтъкнати спортисти, съвети за възстановяване 
и пълноценно хранене, техники и уроци.

БОЕЦ.БГ

неделя
19:00

с Десислава Джерманска



ИСТОРИИТЕ ON AIR

събота
19:00

с Миглена Георгиева

Предаването показва актуални теми от седмицата, допълнени с 
интригуващи истории и събеседници. 



ЕЗИ-ТУРА: ШОПИНГ

очаквайте скоро
реалити поредица

Двама водещи пътешестват по света и правят 

полезни и интересни покупки в рамките на 

бюджетите, дадени от продуцентите.



Семейната документална поредица проследява истински истории 
за необичайно приятелство между кучета и други животински 
видове. Сериите са изпълнени с умилителни моменти и опасни 
предизвикателства и ще разкрият много за психологията на кучето.

Най-добрият приятел на кучето

документална поредица



От началото на 2019 г. Bulgaria ON AIR започва кампания в подкрепа 
на български автори и културни проекти, които по-рядко попадат 
във фокуса на комерсиалните медии. За целта телевизията 
безвъзмездно предоставя ефирно време за промотиране на различни 
творчески продукти.

ЗА НОВА БЪЛГАРСКА КУЛТУРА

имиджова кампания





всеки делник

06:30 - 09:30

България сутрин



„Фамилно” е магазинно съботно-неделно предаване по BULGARIA 
ON AIR. Всеки уикенд от 10:30 до 12:30 „Фамилно” представя любо-
питни семейни истории, прагматични съвети от специалисти от 
различни области за по-пълноценен семеен живот, пътувания из 
различни места в България, интересни занимания за уикенда, идеи 
за ремонт и обзавеждането на  дома, кулинарни рецепти и тради-
ции с рубрики за здравето. 

Фамилно

събота и неделя
10:30

с Деляна Маринова - Джуджи



Новините ON AIR

всеки делник
12:30 / 15:30 / 17:30 / 18:30 / 

21:30

всяка събота и неделя
12:30 / 15:30 / 18:30 / 21:30



Директно

всеки делник
17:50

с Димитър Абрашев



Денят ON AIR

всеки делник
19:00

с Ганиела Ангелова



Необичайните заподозрени

всеки петък 
22:15

с Георги Лозанов



Q&A

всяка събота 
16:30

с Клара Маринова



Брюксел 1

всяка събота 
17:30

с Милена Милотинова



Операция “История”

всяка неделя 
16:30

с Росен Петров



Видимо и невидимо

всяка неделя 
17:30

с Калин Манолов



Авиошоу

събота, 16:00
предаване за авиация 

автор: Александър Богоявленски

Колела

неделя, 16:00
автомобилно предаване 

автор: Константин Томов



Характери

всяка събота
15:00 

неизвестните изповеди на известните 

автор: Биляна Митева

VIB (Very Important Bulgarians)

всяка неделя
15:00 

портрети на българи със световно 

признание и постижения 

автор: Биляна Митева





ПОЛИЦЕЙСКИ ВОЙНИ РОДЕН СЪС СРЕБЪРНА ЛЪЖИЧКА ЖИВОТ В ЛЪЖА ХИРУРГЪТ КОД: ЯТО



26
ПОЛИЦЕЙСКИ ВОЙНИ: ЕПИЛОГПРО ЛЮБОВ ГОСПОЖИЦА ЮЛИЯ ПИЛЕ СЪС СЛИВИ





проМо Спот в реКЛаМеН БЛоК
Класически рекламен клип, подаден от рекламодателя. 

предимства: 

• вие определяте 

съдържанието и 

дължината



СпоНСорСКа ЗаСтавКа
Имиджова форма на присъствие преди и след определена 

тематична програма. 

предимства: 

• обвързване с определено 

съдържание

• отличимост извън 

рекламен блок

изисквания и препоръки:

•посланието не трябва 

да бъде директно 

промотиране с цел 

продажба или ползване 

на услуга, както и 

информация за търговеца.

7 секунди•



СпоНСорираН КаШ реКЛаМа
Брандиран елемент, отбелязващ началото и финала на рекламен блок. 

предимства: 

•отличимост извън 

рекламен блок

изисквания и препоръки:

•кашът е с визията 

и посланието на 

рекламодателя, но е 

съобразена с графичния 

пакет на телевизията

7 секунди•

надпис „Реклама“•



Отварящият каш реклама може да бъде комбиниран с рекламен спот веднага 

след него в рекламния блок. В този случай двете форми кореспондират, като 

в каша задаваме контекста, а клипът развива посланието. 

предимства: 

• отличимост

• диалогичност

• разгръщане на 

посланието

изисквания и препоръки:

• в каша се ползват 

визуални елементи на 

рекламодателя

СпоНСорираН КаШ реКЛаМа + 
пЪрва поЗиЦиЯ в реКЛаМНиЯ БЛоК

еКСКЛУЗивНо!



програМеН КаШ реКЛаМа С теМатичНи VO 
credits + пЪрва поЗиЦиЯ в реКЛаМНиЯ БЛоК

Обвързаност с предавания VO credits подходящи рекламодатели

ДЕНЯТ ON AIR

От толкова коментари ожаднях. сокове, вода, безалкохолни напитки

Остана най-хубавото от деня – вечерята!  хранителен сектор

ВРЕМЕТО

И в жега, и в дъжд... аз съм навън. спортна екипировка, коли

А бе, друго си беше едно време... бира, колбаси, др. традиционни продукти

ВРЕМЕ ЗА КИНО

Ако очите ти се умориха от субтитрите? продукти за очи

(Със звън на телефон) Прекъсваме филма, за да се обадя. мобилен оператор

ДНЕС “ТЕМИТЕ, КОИТО ВИ ВЪЛНУВАТ” Всичко сладко може да ме развълнува. захарни изделия

СУТРЕШЕН БЛОК Нов ден – ден за нещо ново! нов продукт

ЕКШЪН СЕРИАЛ Еех, добре, че имам застраховка... застраховател

ИСТОРИЧЕСКИ ФИЛМ Добре, че вече не ходим в чужбина на кон... автомобили и други превозвачи



PreMiUM СпоНСорираН КаШ реКЛаМа
В този случай брандът е интегриран в опаковката на канала извън 

актуалния темплейт. 

предимства: 

•отличимост извън 

рекламен блок 

10 секунди•

надпис „Реклама“•



БраНдираНо id
ID e елемент, част от характера и визуалната идентичност на 

канала, който се използва за излъчване на определено позитивно 

послание към зрителите. ID може да бъде изработено с видео/снимки 

на рекламодателя, като посланието на телевизията може да бъде 

адаптирано спрямо клиента.

предимства: 

•отличимост извън 

рекламен блок

•дава възможност 

за ненатрапчива 

комуникация, обвързана с 

конкретен сезон, празник 

или тема  

10 секунди•

надпис „Реклама“•



Малък елемент, съдържащ визия на рекламодателя.

БЪг

предимства: 

•извън рекламен блок

•възможност да кореспондира със съдържанието

•поява по време на предаване

7 секунди•

надпис „Реклама“•

ГоРен ляв ъГъл • 



КЪт-иН

предимства: 

•по-голяма площ в 

сравнение с бъга

•извън рекламен блок

•възможност да 

кореспондира със 

съдържанието

Друга рекламна форма по време на конкретна програма.

7 секунди•

надпис „Реклама“•

до 1/3 от екРана•



sKYscrAPer
Друга рекламна форма по време на предаване.

предимства: 

•извън рекламен блок

•възможност да кореспондира със съдържанието

7 секунди•

надпис „Реклама“•

до 1/4 от екРана•



КоМБиНираНа реКЛаМа

•телевизя Bulgaria ON Air и Bloomberg tV Bulgaria

•радио Bulgaria ON Air

•списанията Bulgaria ON Air, Go ON Air, investor digest 

•сайтовете bgonair.bg, dnes.bg investor.bg, bloombergtv.bg, gol.bg, tialoto.bg, az-
jenata.bg, puls.bg, teenproblem.net, imoti.net, az-deteto.bg, automedia.bg, start.bg, blog.
bg, snimka.bg, rabota.bg, ibg.bg

Наличието на разнообразни канали в Investor Media Group позволява 

комбинирани форми на присъствие на вашия бранд в:





reklama@bulgariaonair.bg


