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През 2021 г. BLOOMBERG TV BULGARIA стартира нов специален 
проект – Tech21.

Изкуствен интелект, алгоритми, нови работни модели и услуги 
от бъдещето. Роботите са тук и променят светa цифрово и 
дигитално, безвъзвратно и по-бързо, отколкото сме очаквали. 
Потребителският интерфейс на услугите е все по-удобен, 
защото светът e дигиталeн.



4

В новият си хибриден проект екипът на Bloomberg TV Bulgaria 
ще представи 4 завладяващи дискусии по ключови теми  
–  здравеопазването и фармацията, строителството, 
автомобилите и застраховането. Фокусът ще са иновациите 
и развитието на тези индустрии в близките 10 години.

Бизнесът ще говори в ефира на Bloomberg TV Bulgaria 
визионерски, аналитично и с прогнози за бъдещето.

Всяко издание ще се излъчва на живо в праймтайма от 
студиото на най- авторитетната бизнес телевизия 
Bloomberg TV Bulgaria и чрез стрийм на водещите сайтове 
bloombergtv.bg, investor.bg, bgonair.bg, dnes.bg и във Facebook 
страницата на Bloomberg ТV Bulgaria.

http://bloombergtv.bg
http://investor.bg
http://bgonair.bg
http://dnes.bg
https://www.facebook.com/BloombergTVBG
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ПЪРВО ИЗДАНИЕ: TECH21 - HEALTH TECH
ПЕРИОД: ФЕВРУАРИ 2021

• Телемедицината – Бъдеще и настояще

• Разработка на протези и напълно интегриращи се  
 механизирани крайници

• Роботите в операционната зала – Да Винчи, мини роботи,  
 опериращи кръвоносните съдове, бронхи и очи.

• Лечение на болката чрез електростимулация на  
 периферната нервна система

• Нови технологии за диагностициране

• Ваксини от бъдещето
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ВТОРО ИЗДАНИЕ: TECH21 - REAL ESTATE TECH
ПЕРИОД: АПРИЛ 2021

• Развива ли се дигитализацията в строителството?

• Променят ли виртуалните огледи бизнеса с недвижими  
 имоти?

• Какво прави имотът в затворен комплекс толкова  
 привлекателен? 

• Къща или апартамент – как да инвестираме в  
 правилния имот?

• Защо зелените площи и природата влияят върху  
 интелекта и здравето ни?

• Небостъргачите в София –  високо строителство от  
 ново поколение

• Кои са най-динамичните строители в България?
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ТРЕТО ИЗДАНИЕ: TECH21 - FINTECH&INSURETECH 
ПЕРИОД: ОКТОМВРИ 2021

• Как дигитализацията влияе върху застрахователния  
 сектор?

• Изкуствен интелект и финтех продукти

• Ще заместят ли чатботовете услугите, предлагани от  
 човека и защо личният контакт все още е гаранция за сделка?

• Възможно ли  е сключването на „интелигентни договори“ чрез  
 блокчейн технологии?

• Дигитализацията в борбата срещу застрахователните  
 измами

• Познават ли застрахователите клиентите си и тяхната  
 дигитална идентичност?



8

ЧЕТВЪРТО ИЗДАНИЕ: TECH21 - CAR TECH
ПЕРИОД: НОЕМВРИ 2021

• Колата на бъдещето

• Е-колата срещу конвенционалния автомобил

• Автономните автомобили - интелигентни устройства 
 на колела

• Ще намали ли вредните емисии новата ера в  
 автомобилната индустрия 

• Идва ли ерата на летящите автомобили
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СПОНСОРСКИ ПАКЕТ ЗА УЧАСТИЕ 
В ЕДНО ИЗДАНИЕ НА ПРОЕКТА:

• публикуване на статии, предхождащи реализирането на проекта  
 на сайтовете investor.bg, bloombergtv.bg, dnes.bg, с представяне на  
 участник от страна на партньора и включен активен хиперлинк;

• включване на представител на партньора в програмната рамка на  
 проекта;

• 1 брой участие на представител на партньора в предаване на  
 телевизия Bulgaria ON AIR или Bloomberg TV Bulgaria;

• 1 брой ПР публикация в сайта bloombergtv.bg с включен активен  
 хиперлинк;

• продуктово позициониране на партньора по време на излъчването;

• споменаване на партньора във всички статии и новини за проекта;

• споменаване на партньора от водещия при откриването на  
 дискусията;

• позициониране на логото на партньора в дизайна на кутиите за  
 стрийминга на сайтовете investor.bg, bloombergtv.bg, dnes.bg;

• позициониране на логото на лендинг страницата на стрийминга на  
 bloombergtv.bg.
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