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Телевизионна
поредица от

десет епизода

Всеки епизод е
по 30 минути

Излъчва се един
път седмично

StarUp



Етапи
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Първи етап (7 епизода)

Представяне на три 
Start-up-а
Дискусия с менторите
Избор на 
най-перспективен
Start-up

Втори етап (2 епизода)

Менторски сесии със 
7-те финалиста
Представяне на 
подобрените идеи

Трети етап (Финал)

Представяне на 7-те 
финалиста пред жури
Оценка на кандидатите 
по ясни критерии
Избор на 
най-вдъхновяващ
Start-up
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FinTech
Technology and
innovation aiming to
complete with
traditional financial
methods in delivery of
financial services

Health/recreation
Organized knowledge
& skills in devices,
medicines, vaccines,
& systems for health
$ quality of life

Future topics
BG: “Silver Economy”
BG: millennial
economy Bulgarian
entrepreneurs
tackling outer limits

Internet services
  Data storage
  Communication
  E-commerce
  IoT

Търсим най-добрите стартиращи компании:
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Основатели и мениджъри на малки и средни компании, представители на 
Start-up компании, предприемачи, бизнес ангели, инвеститори, мениджъри 

бизнес развитие, студенти и други

Потенциална аудитория на поредицата: 

860 350
потребители на

Investor.bg
за месец

187 850
посетители на

bloombergtv.bg
за месец

376 000
зрители на

Bloomberg TV
Bulgaria
за месец
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Добавена стойност:

Популяризиране през ефира на 
Bloomberg TV Bulgaria;

Позициониране пред 
потенциални инвеститори и 
партньори;

Достъп до ноу-хау;

Достъп до международни 
фондове и бизнес ангели.

За стартапите:
Популяризиране през ефира на 
Bloomberg TV Bulgaria;

Позициониране на партньорите 
пред аудиторията и техните 
стратегии за инвестиране; 

Позициониране на лица от 
партньорите;

Представяне на стартапи пред 
инвестиционната общност.

За партньорите:



StarUp

Спонсорски пакет #2 ( Пакет #1 + #2 ) Спонсорски пакет #1: 

7 000 лв. без ДДС

Участие на представител от 
Партньора като част от менторския 
екип

Лого на Партньора в авторекламна 
кампания на проекта по бизнес 
телевизия Bloomberg TV Bulgaria –
100 бр;

Лого на Партньора в онлайн 
кампания в сайтовете:
www.investor.bg,
www.bloombergtv.bg,
www.dnes.bg

Лого на Партньора на сайта на проекта

Споменаване във всички статии и 
новини за проекта

Споменаване на Партньора с пост в 
социалните мрежи на Bloomberg TV 
Bulgaria

1 ПР публикация в www.bloombergtv.bg

1 страница в брой по избор на 
списание Bloomberg
Businessweek Bulgaria

Възможност за предоставяне на 
награда за победителите, което ще 
бъде отразено в медиите на Инвестор 
Медия Груп.

Лого на Партньора на сайта на проекта

Споменаване във всички статии и 
новини за проекта

Споменаване на Партньора с пост в 
социалните мрежи на Bloomberg TV 
Bulgaria

1 ПР публикация в www.bloombergtv.bg

1 страница в брой по избор на 
списание Bloomberg
Businessweek Bulgaria

Възможност за предоставяне на 
награда за победителите, което ще 
бъде отразено в медиите на Инвестор 
Медия Груп.

3 500 лв. без ДДС
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Капитал Форт

Локацията за заснемане на видеата
бул. „Цариградско шосе“ 90, 1784 7-ми 11-ти километър, София


