
 

 
 

ОФЕРТА ЗА МЕДИЙНО ОТРАЗЯВАНЕ 
НА МЕЖДУНАРОДНОТО ИЗЛОЖЕНИЕ 

AGRITECHNICA 2019 
 

 
Екипът на БГ Медия отразява изложението в Хановер, Германия, вече повече от 15 
години и нашите репортажи се отличават с висок професионализъм на заснемане и 
монтаж; изготвяне на атрактивни PR материали и атрактивно представяне на 
новостите в сферата на агротехниката. 
 
В изготвянето на видео материали от Agritechnica 2019 ще приложим последните 
тенденции в отразяването на изложения. Риалити форматът на коментар от щанда, 
ще бъде допълнен от интервюта на място с продуктови специалисти и ефектни кадри 
на изложбените площи и машините на тях. 
 
 
Основен Медиен пакет за Agritechnica 2019  - 800 лв. 
 
Пълно отразяване на 1 бранд, което включва: 
 

● Видео заснемане от щанда (риалити коментар, интервю, покриващи кадри) 
● Професионални снимки на машините с предоставени права за ползване  
● Професионален видео монтаж с ефекти и динамични изписвания 
● Разработване на PR материал за новостите по време на Agritechnica 2019,  

с предоставени права за ползване на текста 
● Публикуване на богат материал, текст и видео в Агросалон.БГ и АгроКлуб.БГ 
● Споделяне на публикациите и видеото във Facebooк страниците и групите 

управлявани от БГ Медия  (с обща аудитория над 250 000 души) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://agrosalon.bg/
https://agroclub.bg/


 

 
 
Медиен пакет PLUS  - Agritechnica 2019 - 1 300 лв. 
 
Отразяване на 2 бранда, което включва: 
 

● Видео заснемане от щанда (риалити коментар, интервю, покриващи кадри) 
● Професионални снимки на машините с предоставени права за ползване  
● Професионален видео монтаж с ефекти и динамични изписвания 
● Разработване на PR материал за новостите по време на Agritechnica 2019,  

с предоставени права за ползване на текста 
● Публикуване на богат материал, текст и видео в Агросалон.БГ и АгроКлуб.БГ 
● Споделяне на публикациите и видеото във Facebooк страниците и групите 

управлявани от БГ Медия  (с обща аудитория над 250 000 души) 
● ➹ Платено boost-ване на публикациите в соц. мрежи на стойност 100 EUR 

 
 
Premium Медиен пакет  - Агритехника 2019 - 1 800 лв. 
 
Отразяване на 3 бранда, което включва: 
 

● Видео заснемане от щанда (риалити коментар, интервю, покриващи кадри) 
● Професионални снимки на машините с предоставени права за ползване  
● Професионален видео монтаж с ефекти и динамични изписвания 
● Разработване на PR материал за новостите по време на Agritechnica 2019,  

с предоставени права за ползване на текста 
● Публикуване на богат материал, текст и видео в Агросалон.БГ и АгроКлуб.БГ 
● Споделяне на публикациите и видеото във Facebooк страниците и групите 

управлявани от БГ Медия  (с обща аудитория над 250 000 души) 
● ➹ Платено boost-ване на публикациите в соц. мрежи на стойност 100 EUR 
● ➹ Приоритетна бърза публикация, след датите на изложението 
● ➹ Приоритетна публикация на кратък PR + снимки, в дните на изложението 
● ➹ Закачане на всяко от 3-те отразявания за пълен ден на заглавна страница 

 
 
* посочените цени са без ДДС и включват права върху всички снимки, видео и текст. 
* в посочените цени е включено и отразяване на PRESS конференция на бранда, ако има 
 
ВАЖНО: Потвърждение за медиен пакет на AGRITECHNICA 2019,  изпращайте не 
по-късно от 10-и Октомври 2019 на : press@bgmedia.bg или на: 0877 07 00 07 
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