ПОКАНА ОТ ТЕЛЕВИЗИЯ

Телевизия ЕВРОКОМ присъства на престижните изложения Техномебел и Светът на мебелите – 2630.03.2019 г. и има удоволствието да Ви предложи медийно отразяване по време изложението в
Интер експо център. Представителите на бизнесa и изложителите ще имат възможност да представят
своите нови продукти и гама от услуги пред своите клиенти. Компаниите от бранша могат да
позиционират рекламни телевизионни форми в Телевизия Евроком:
ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ ЗА РЕКЛАМНИ ФОРМИ
валидни за изложението
Вариант 1
Заснемане, монтаж и излъчване на репортаж до 1 мин.: 500 лв.
!Бонус - допълнително излъчване на репортажа.
Вариант 2
Заснемане, монтаж и излъчване на репортаж до 2 мин.: 750 лв.
!Бонус - допълнително излъчване на репортажа.
Вариант 3
Участиe до 20 мин. на живо с включено продуктово позициониране в предаване „Делници“ на
26.03.2019 г. по темите на изложението: 750 лв.
!Бонус – излъчване на предаването в сайт на ТВ Евроком - http://eurocom.bg/shows/delnici, както и
повторение на предаването на следващия ден.
Вариант 4
Заснемане, монтаж и излъчване на репортаж за фирмата до 1 мин. + участиe до 20 мин. в предаване
„Делници“ с продуктово позициониране (споменаване на името и/или показване продукт на
фирмата): 1 100 лв.
!Бонус – допълнително излъчване на репортажа + излъчване на продуктовото позициониране в
предаването в сайт на ТВ Евроком - http://eurocom.bg/shows/delnici
!Бонус – банер в сайта на телевизия ЕВРОКОМ - www.eurocom.bg за периода на изложението.
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Вариант 5
Участиe с включено продуктово позициониране в предаване „Ключът към успеха“ – едно предаване
за бизнеса по региони - с водещ Албена Иванова:
4.1 Цяло предаване, посветено на 1 фирма-партньор - до 24 минути: 1 800 лв;
4.2 Предаване, посветено на 2 фирми-партньори – всеки с време до 12 минути: 900 лв.
4.3 Предаване, посветено на 3 фирми-партньори – всеки с време до 8 минути 600 лв.
Излъчване: Всяка събота от 10:00 часа, с повторение в сряда от 14:15 часа
!Бонус – излъчване на излъчване на продуктовото позициониране в предаването в сайт на ТВ
Евроком http://eurocom.bg/shows/kliuchut-kum-uspeha
Вариант 6
Заснемане на съпътстващо мероприятие от съпътстващата програма /презентация, лекция, семинар и
др/ – до 60 мин: 500 лв
Забележка: Посочените цени са без включен ДДС и са валидни при поръчки до 22.03.2019 г. за всички
участници в изложението. В цената са включени всички технически разходи по заснемане и
обработка на материала. Излъченият материал в телевизия Евроком може да бъде предоставен
за ползване за web site, социални мрежи и архив.
Телевизия Евроком има над 22 години опит в производството и разпространението на телевизионна
програма.
Ще се радваме да обсъдим на среща по време на изложението възможности за пълно рекламно
телевизионно обслужване от страна на Телевизия Евроком.

-

Част от възможностите за рекламно телевизионно обслужване от страна на Телевизия Евроком са
изброени по-долу:
- Изработка на рекламни и/или информационни клипове и рекламни филми за технологични
новости във Вашата област, с техническа насоченост, обсъждане на актуални казуси и др;
- Заснемане и излъчване на разяснителни рекламни репортажи;
- Заснемане и излъчване на рекламни интервюта;
- Имиджови заставки;
- Продуктово позициониране;
- Участия на живо в актуални предавания;
- Специално рекламно планиране и позициониране в програмната схема;
- Екипът ни може да излъчи на живо или на запис интересни събития /отворени дни, дискусии,
кръгли маси и др./ на Вашата компания, съгласно Вашия събитиен календар;
- Отразяване на събития, информационни дни, кампании, семинари, обучения по програми и фондове
на ЕС в България;
- Банер в сайта на телевизия Евроком – www.eurocom.bg и възможност за публикуване на Ваши
новини в сайта.
Оставаме на разположение да обсъдим детайлно сътрудничеството. В зависимост от рекламните
нужди на Вашата компания ще направим конкретно финансово предложение.
За контакт: Отдел Реклама
тел.: 0888 726 453; 0888 420 943, 0887 43 69 87
Димитър Николов, Светла Миленкова, Галя Драгиева
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