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The Bulgarian fashion television

The Bulgarian fashion television

Code Fashion TV е българската модна телевизия, която предлага на своите 
зрители най-доброто от българската и световна мода. С помощта на нашите 

звездни репортери, предоставяме на аудиторията ни да бъде част от 
най-завладяващите 

модни и лайфстайл събития. 
Вълнуващото авторско съдържание, което създаваме, е нашият начин да 

изразимлюбовта си към всичко свързано с модата, 
да я споделим с аудиторията си.

Code Fashion е организатор на едни от най-мащабните събития в страната, като 
Sofia Fashion Week, Summer Fashion Weekend, Code Fashion Awards и други, 

които допринасят за развитието на българската модна индустрия.

Нашият Code Fashion е вдъхновени за модата 24/7.

НАД 700 000
 

НА СРЕДНА МЕСЕЧНА БАЗА, 
ИЗПОЛЗВАЩИ ВСИЧКИ НАШИ КАНАЛИ, 

ТЕЛЕКОМИ, САТЕЛИТИ, ДИГИТАЛНИ 
ПЛАТФОРМИ И МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ. 

LIVE STREAM 24/7 НА 
CODEFASHIONPLAY.BG



Може да ни гледате 24/7 на codefashionplay.bg и в мрежите на:



30 20 20 20 3ЧЕТВЪРТЪК 
В 19:30 Ч.

УИКЕНД

ПРЕДАВАНЕ

От Dior, Chanel и Lauran до Valentino и Armani,
завладяваща поредица на Code Fashion, посветена

на великите стилисти и на най-известните модни дизайнери на 
всички времена. Изкачваме се на модния подиум заедно с 

главните герои,
допринесли за трансформирането на света на 

модата през последните десетилетия.

Discovering Fashion - увлекателна 
поредица, посветена на великите 

стилисти и най-известните 
модни дизайнери на всички времена.



Авторско предаване и модна рубрика в сайта, в която представяме 
най-модерните услуги, продукти и тенденции. Това е рубриката за 

градските хора, какъвто е и нашият основен профил публика. В нея нашата 
водеща Елица Стойчева разказва всяка седмица какво е най-модерно в 
живота у нас и по света, като ни запознава с интересни хора, продукти

 и услуги от всякакъв тип индустрии. 
Рубриката успешно съчетава онлайн и тв присъствието чрез разширен 

формат предаване - към видеата, можете да се запознаете и с интересна 
допълваща информация, както и активности в социалните мрежи, за да 

разгърнем максимално рекламния потенциал.
Вече не е трудно да бъдете на върха на модната вълна, просто следете 

TREND OF THE WEEK.
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ПРЕДАВАНЕ



ПРЕДАВАНЕ

С Деси Цонева

45 СЪБОТА

19:00 Ч.

НЕДЕЛЯ

12:00 Ч.
3

 Гости в предаването са интересни личности от модната, лайфстайл 
и бизнес индустрия в страната. Цялата вечеря е в стилистиката на 
дестинацията, която е избрала водещата, а докато вечерят, гостите 

ще обсъждат актуални теми от светския живот у нас и по света.
„Моята гостенка е като това италианско просеко, 

което ще пием с десерта –
 закачлива, сладка и малко избухлива.”

Кулинарно предаване с Деси Цонева. Водещата избира дестинация 
и посвещава епизода на различна екзотична кухня.



GLAMOUR FASHION e предаване, посветено на световните 
тенденции в модата и красотата!

Code Fashion TV превръща всяка дама в моден инфлуенсър!

15
ВТОРНИК

19:00 Ч.

СЪБОТА

16:00 Ч. 1

ПРЕДАВАНЕ

Световните инфлуенсъри наложиха тенденцията за UNBOXING, която 
предизвика голям интерес и се превърна в предпочитан метод за 

реклама сред големите модни брандове
като CHANEL, DIOR, BALENCIAGA, BALMAIN и други.

Известните личности поканиха феновете в своите гардеробни и 
представиха различни визии подходящи

както за червеният килим, така и за ежедневието. Разкриха, че често 
сами правят грима и косата си и не

винаги се нуждаят от професионалисти.



“Модни игри” е първият моден риалити формат в България. Студенти 
по мода и дизайн от цялата страна ще се съревновават 

в различни модни предизвикателства, 
за да докажат своите умения, въображение и стил. 

С помощта на ментори - известни и доказани имена 
в модата в България, участниците ще покажат какво могат!

Жури ще оценява работата на състезателите в различните теми, а 
коментатори ще критикуват 

и подкрепят тяхната работа всяка седмица!



.

и в сайта ни www.codefashion.bg.



Заснемаме репортаж, в който представяме по 
най-добрия начин детайлите, 

върху които искате да наблегнем.
Репортажът се излъчва в Code Fashion TV и в 

сайтовете на медията www.codefashion.bg 
www.codefashionplay.bg.

Разпространяваме го също в социалните мрежи и
 YouTube канала на телевизията.

Тематични рубрики представящи творчеството на артисти доказали 
се в сферата на стайлинга, грима, косата 

и налагането на модни тенденции. 
Продуктово позициониране с брандиран бъг/cut-in 

в рубрика по избор и/или спонсорска заставка.



ВИДЕО ОТРАЗЯВАНЕ

CODE FASHION TV ОТРАЗЯВА МОДНИ РЕВЮТА И Е МЕДИЕН ПАРТНЬОР НА РАЗЛИЧНИ
МОДНИ И ЛАЙФСТАЙЛ СЪБИТИЯ В ЦЯЛАТА СТРАНА
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Code Fashion Awards 


