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Пазар
National Geographic Channel е специализиран 
телевизионен канал, насочен към любознател-
ните хора с приключенски дух, изследователи 
и откриватели по природа. Разнообразната 
документална продукция e фокусирана в няколко 
тематични области: технологии, наука, природ-
ни феномени, бедствия и дива природа. 
Част от емблематичните за канала програми 
са: „Разследване на самолетни катастрофи“, 
„Мегазаводи“, „Мегаструктури“, поредица-
та Entertain your brain (Brain Games, „Сега или 
никога“, „Нито едното“, „Теория на глупостта“), 
новаторските и високотехнологични телевизион-
ни проекти като „Големите миграции“ и „Космос“, 
приключенските документални сериали „Морски 
вълци“ и „Да оцелееш в Аляска“, поредиците с 
уникална визуализация на исторически факти и 
възстановки на събития от Първата и Втората 
световна война, потъването на „Титаник“, съби-
тията от 11-и септември и много други.
През последните две години NGC се отлича-
ва от своите конкуренти, като предлага на 
българската аудитория повече европейски теми 
и продуцира български предавания. Каналът 
инвестира и в специални документал-
ни екранизации (със съдействието 
на Scott Free Productions) като 
„Убийството на Линкълн“ (2013), 
номинирания за „Еми“ филм 
„Да убиеш Кенеди“ (2013) и 
„Да убиеш Исус“ (2015). 
NGC e първият изцяло дубли-
ран на български документа-
лен канал. В 10-годишното си 
присъствие на българския пазар 
винаги е сред най-гледаните канали 
и изпреварва конкурентите си по пока-
затели, като удовлетвореност на зрителите и 
готовност да го препоръчат (Phoenix Marketing 
International). 
NGC достига до 80% или 5 702 529 души от 
населението на страната на възраст 4+, като 
среднодневната посещаемост на канала за 
2014 г. е 436 148 зрители. Мъжете са 69,4% 
от общата аудитория на канала. Гледаемост-
та сред младите мъже (18–34 г.) е два пъти и 
половина по-висока в сравнение с общата (по 
данни на Nielsen Admosphere). 

Постижения на 
марката
От момента на измер-
ването си в пипълмет-
ричната система до 
2013 г. NGC е най-
гледаният докумен-
тален канал у нас (по 
данни на GARB), а през 
2014 г. е избран в по-
требителската онлайн 
класация за любим 
телевизионен бранд 
на българите (My Love 
Marks). В шестото 
издание на класация-
та „Любимите марки“ 
гласуват над 20 000 
потребители, които 

избират сред 204 бранда в 34 категории. За 
призовото място с NGC за любовта на публи-
ката се състезават ефирните bTV и „Нова ТВ“.
NGC не отстъпва на основните си конкуренти 
по разпознаваемост и изпреварва другите доку-
ментални канали по показатели като доверие, 
удовлетвореност на аудиторията, познавае-
мост на съдържанието и др. 

Безкомпромисното отношение 
към качеството на продукцията и 

нейната промоция е водещ принцип за 
канала на глобално и регионално ниво. 

Профилът на медията в социалната 
мрежа Facebook се радва на най-голям брой 

фенове сред чуждите ТВ канали в страната. 
Брандът развива собствен уебсайт и мобилна 
апликация, а през 2015 г. осигурява на зрители-
те си и възможност да гледат онлайн, по всяко 
време и на различни устройства, подбрано 
съдържание, излъчвано по NGC и Nat Geo Wild.
В световен мащаб NGC печели „Изборът на 
критиците“ и „Еми“ за „Най-добър сценарий на 
документална програма“, „Най-добра музикална 
композиция за сериал“, „Най-добър звуков мон-

National Geographic Channel 
(NGC) традиционно заема 
една от водещите позиции 
по разпознаваемост и гледа-
емост сред документалните 
канали на българския пазар и 
е безспорен лидер по доверие. 
През годините NGC следва 
своята мисия да вдъхновява 
и информира чрез остроум-
ни и новаторски програми. 
Телевизионният канал е съв-
местна собственост на 
National Geographic Ventures и 
FOX Entertainment Group. Раз-
работен е в САЩ в подкрепа 
на Националното географско 
дружество, чиято роля е да 
изследва и опазва планетата 
и да образова хората в цял 
свят. Предаванията на NGC 
са достъпни за 440 милиона 
домове в 171 държави, излъч-
ват се на 43 езика, с 31 NGC/
NGCHD фийда по целия свят. 
Разнообразието от канали на 
National Geographic Channel 
International включва: NGC, 
NGC HD, Nat Geo Wild, Nat Geo 
Wild HD, Nat Geo People.
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Знаете ли, че...

• През 2014 г. документалният канал 

National Geographic Channel достигна 

50-милионния си фен в страниците във 

Facebook в цял свят. Това поставя стра-

ницата на канала сред 50-те най-големи 

фен страници в социална-

та мрежа. 
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Основано е Географското дружество (ГД).

Робърт Пири прави окон-
чателния си пробив до 
Южния полюс.

Експедицията на ГД 
до Мачу Пикчу вкарва 
организацията в 
археологията.

Дружеството започва да работи с Жак-Ив 
Кусто, което слага начало на дългогодишно 
сътрудничество.

Дружеството спон-
сорира проучване 
на Джейн Гудол на 
шимпанзета, което 
предизвиква револю-
ция в разбирането 
за видовете.

National Geographic 
продуцира първия 
си широкоформатен 
филм: „Мистериите 
на Египет“.

Документалният 
филм „Американци на 
Еверест“ представя 
National Geographic в 
ефира на CBS.

Боб Балард откри-
ва останките на 
кораба „Титаник“.

NGC стартира във Великобри-
тания, Ирландия, Австралия и 
скандинавските страни.

Стартиране на нелинейната услуга Nat Geo Play в България.

Първа българска ори-
гинална продукция.

DH версия на канала в България.

Каналът се про-
грамира от екип 
в България.

Излъчват се пър-
вите български 
реклами.

Цялото съдържание 
на NGC е дублирано 
на български език.

FIC започва разпростра-
нение на NGC в България.

National Geographic 
Channel прави пре-
миерата си в САЩ.

Джеймс Камерън успешно 
осъществява соло гмуркане 
в Марианската падина – най-
дълбокото място в западна-
та част на Тихия океан.

таж на документална програма“ и „Най-добър 
разказвач“, популяризирането и автопромоцията 
на съдържанието печелят признание на фести-
вали като Promax. 
 

Продуктът
National Geographic Channel произвежда и раз-
пространява занимателни и образователни 
оригинални телевизионни програми. Съдържание-
то е съобразено с предпочитанията на широка 
по възраст, но нишова като интереси ауди-
тория. Програмите са старателно подбрани в 
подкрепа на мисията на канала – да вдъхновява 
и да образова. Всеки епизод предлага педантич-
но проверени факти, иновативност и високи 
технологии, съчетание между различни научни 
дисциплини и развлечение. 

Съвременно развитие
NGC пристъпва към локално програмиране, за да 
отговори в най-висока степен на търсенията 
на българската си интелигентна, образована и 
активна аудитория. Изборът на съдържание и 
подреждането му се мести от Лондон в София 
преди три години.
Зрителското одобрение за локални проекти 
като трилогията „Интервю с вампир“, просле-
дяваща разкопките в Созопол, и „Познатата 
вселена“– с участието на младия български учен 

PR отдел“, а второто издание бе сред тримата 
финалисти в категорията „Дигитална кампания“ 
в конкурса Forbes Evolution Awards 2015. 
NGC е лидер в сферата на творческите и 
маркетинговите концепции и печели най-голе-
мите отличия за брандинг и промоция в САЩ и 
Европа.
Документалният канал се стреми да е близо 
до своята публика и да є предоставя актуал-
но съдържание във всеки един момент чрез 
мобилната апликация Nat Geo Fan, виртуалната 
платформа Nat Geo Play, официалните уебсай-
тове, фен страниците във Facebook и социал-
ните мрежи по цял свят. Брандът се радва на 
прогресиращ ръст на активните фенове, като в 
социалната мрежа Facebook броят им надхвърля 
37 милиона.
National Geographic Channel е най-разпознава-
ната марка за документална телевизия от ауди-
торията в Европа и света. 

Ценности на марката
NGC ангажира умовете и завладява духа. Гради 
силна връзка с аудиторията чрез откривател-
ска страст и майсторство в разказването на 
истории, които са забавни, истински и предста-
вени по иновативен начин. 
NGC е силен бранд, който комбинира дълъг жи-
вот и солиден архив с актуалност и най-високи 
стандарти в телевизионното производство. 
NGC отваря врати и дава безпрецедентен вът-
решен достъп до незабравими хора и места. 
Специалните предавания и телевизионните 

събития представят заобикалящия свят в 
детайли и под уникален ъгъл. Така NGC 

се превръща в достоверен източник 
за зрителите и носител на най-висо-
ки оценки от индустрията. Програ-
мите на канала имат в досието си 
над 1000 отличия, включително 146 
награди „Еми“.

Райчо Райчев, дават увере-
ност на екипа в София да 
предлага местно съдържание. 
Така се стига до два сезона 
на изцяло българския проект 
Explore Bulgaria.
Нишовият канал предоставя 
на кабелните оператори в 
страната възможността да 
го излъчват в HD качество и 
с опция за избор между ориги-
нално аудио и дублаж.
Уебсайт, мобилна апликация и 
профил в социалната мрежа 
Facebook предоставят на 
почитателите допълнително 
съдържание и възможности за 
взаимодействие.
Следвайки тенденциите в 
предлагането на видео съ-
държание на няколко екрана, 
както и промените в навици-
те за гледане на аудитория-
та, през 2015 г. NGC предлага 
нелинейната услуга Nat Geo 
Play. България е сред първите 
територии в Европа, където 
става възможно документал-
ните програми да се гледат 
навсякъде и по всяко време. 
Nat Geo Play предоставя на 
абонати на кабелни опера-
тори възможност да гледат 
наведнъж по няколко 
епизода от 

любимите си предавания, когато 
и където им е удобно. Плат-
формата е достъпна на PC и 
всички мобилни устройства. 

Промоция
Маркетинговата стратегия 
на бранда залага на силна 
връзка със зрителите и локали-
зирана промоция на съдържанието, 
съобразена със спецификите на бъл-
гарския медиен и рекламен пазар и с конкретни-
те очаквания на публиката. 
Сред успешните и ефективни интегрирани кому-
никационни проекти на канала са Explore Bulgaria, 
обединяващ телевизионния ефир и дигиталните 
платформи на NGC, налагането на поредиците 
„90-те“, Brain Games и много други. Гостуване-
то в страната за 3D прожекции на автора на 
документални филми Адам Равич, иновативното 
за българския пазар аугментед риалити шоу с 
динозаври, партньорствата на NGC със Софий-
ския фестивал на науката и Националния военно-
исторически музей са само част от инициативи-
те, предоставящи възможност на публиката за 
взаимодействие с бранда. 
Explore Bulgaria бе удостоен с втора награда на 
Българската асоциация на PR агенциите в ка-
тегорията „Кампания, реализирана от вътрешен 
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