
ВСЕКИ МЕСЕЦ 30 МИНУТИ ЗА МОДЕРНИЯ СВЯТ НА БИЗНЕСА
Предаването БИЗНЕС ФОРУМ се фокусира върху представяне на гъвкави бизнес решения, 

иновации, нови продукти и технологии, пазарни тенденции, търговия със стоки и услуги, 
инвестиции, възможности за финансиране на малките и средните предприятия, които 
представляват 99,8% от бизнес сектора у нас и са гръбнакът на европейската икономика. 

БИЗНЕС ФОРУМ представя компании в областта на земеделието, хранителната индустрия, 
горското стопанство, туризма, занаятчийството, цветарството и ландшафта, търговски 
представителства, IT сектор.

Сред акцентите: 
 стратегии на бизнес лидерите  експертни анализи на бизнес средата у нас
 лицата на модерната търговия  предизвикателства пред стартъп компаниите 
 дигитални решения за бизнеса  образование-наука-бизнес
 нови пазари, стратегически партньорства   успешни бизнес практики
 обучение и осигуряване на заетост  екология и кръгова икономика
 застраховане, кредитиране, програми за финансиране 

Автор и водещ на предаването:  Камелия Карадочева 

Завършила средното си образование във Варна в 
икономическо направление. От 14-годишна се занимава 
с журналистика, като започва като водеща на 
ученическо радиопредаване по БНР за период от 4 
години. По-късно получава бакалавърска степен по 
Българска филология в Софийски университет "Св. 
Климент Охридски", получава магистърска степен 
"Преводач-редактор", владее английски и испански 
език. Има журналистически опит в две телевизии, а от 
година и половина е част от екипа на АГРО ТВ. Има опит 
като управител на магазини за кожени изделия. Към 
настоящия момент е докторант в Нов български 
университет, в департамент "Администрация и 
управление". Интересите � са насочени към маркетинг, 
иновации, бизнес и устойчиво развитие.
Контакти: моб. тел.: 0885850004, 0883443423; 
e-mail: k.karadocheva@agrotv.bg

ПАКЕТИ ЗА УЧАСТИЕ:

ПАКЕТ СТАРТ

 10-минутно интервю в предаването, с продуктово позициониране* 
 60 излъчвания на рекламен клип* за период от 30 дни
 ПР материал в интернет сайт www.agro.bg 
 БОНУС - споделяне на предаването в YouTube канал на медията, споделяне във Фейсбук 
страницата и публикация в интернет сайт www.agrotv.bg 

Цена на пакета: 1 600 лв. 

ПАКЕТ ПЛЮС

 10-минутно интервю в предаването, с продуктово позициониране* 
 60 излъчвания на рекламен клип* за период от 30 дни 
 ПР материал в интернет сайт www.agro.bg
 ПР материал в списание Агрокомпас 
 БОНУС - споделяне на предаването в YouTube канал на медията, споделяне във Фейсбук 
страницата и публикация в интернет сайт www.agrotv.bg 

Цена на пакета: 1 900 лв. 

ПАКЕТ МАКС

 10-минутно интервю в предаването, с продуктово позициониране*
 90 излъчвания на рекламен клип* за период от 30 дни
 Видео новина с рекламна цел до 5 минути, публикация в интернет сайт www.agro.bg 
 БОНУС - ПР материал в интернет сайт www.agro.bg 
 БОНУС - ПР материал в списание Агрокомпас 
 БОНУС - споделяне на предаването в YouTube канал на медията, споделяне във Фейсбук 
страницата и публикация в интернет сайт www.agrotv.bg 

Цена на пакета: 2 500 лв.

Спонсорски пакети:
 Месечен пакет, спонсорска заставка или позициониране на рекламен бъг по време на 
предаването до 10 +10 секунди, в началото и в края на предаването, общо 20 излъчвания на 
месец - 500 лв. 
 Участие с интервю - 700 лв.

*Забележка:
- Изработка на рекламен клип – 500 лв. 
- Продуктово позициониране – споменаване на продукт, търговска марка 

                              1421 София, ул. "Червена стена" 46 , тел: 0700 200 63
Ива Боянова - Маркетинг и реклама: е-mail: i.boyanova@agro.bg; тел.: 0882 030 815
Мартин Стоев - Маркетинг и реклама: е-mail: m.stoev@agro.bg; тел.:  0886 058 173

ПРЕМИЕРА:  Сряда 20:00 ч.

Четвъртък 13:30 ч.      Събота 17:00 ч.      Неделя 15:30 ч.       Понеделник 06:30 ч.
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