МЕДИА МОНИТОРИНГ

ФОНДАЦИЯ „СТОЯН КАМБАРЕВ“ 2020

ЕЛХИ НА ТАЛАНТА
БЛАГОТВОРИТЕЛНА СОЦИАЛНА ЕКОЛОГИЧНА КАМПАНИЯ
Гледайте кратък филм за „Елхи на Таланта“

РЕКЛАМНИ КАРЕТА
Рекламни банери, материали и карета за новата социална
инициатива ЕЛХИ НА ТАЛАНТА на Фондация „Стоян
Камбарев“ , с логата на партньорите, излязоха в печатните и
онлайн страници на всички медийни партньори на Фондация
“Стоян Камбарев” , както и в други медии, които отразиха
Наградите: списание EVA, Радио Дарик, bnt.bg, dir.bg,
dnesdir.bg, epicenter.bg, dromomania.bg, woman.bg, БТА,
impresio.bg, life.dir.bg, 24chasa, Facebook, и др.

Даровити бургаски деца и актьорът Тони Минасян
засадиха първите "Елхи на таланта"

Източник: Facebook: Община Бургас

Засаждане на дървета, част от инициативата "Елхи на
таланта"на фондация "Стоян Камбарев", в парк
"Минерални бани" от даровити деца, стипендианти от
кампанията 2020 година. Planting of trees, part of the ′′ Trees
of Talent ′′ initiative by the Stoyan Kambarev Foundation, at
Mineral Baths Park by gifted children, scholarships from the
2020 campaign. Translated

Засаждат "Елхи на таланта" в парк "Минерални бани"
Обичаният бургаски актьор Тони Минасян и даровити деца от града
ще засадят утре заедно "Елхи на таланта“ в парк "Минерални бани“.
Бургас е първият гра...

Източник: Facebook: Община Бургас

Обичаният бургаски актьор Тони Минасян и даровити деца
от града ще засадят утре заедно „Елхи на таланта“ в парк
„Минерални бани“. Бургас е първият град след София,
който стана част от благотворителната, социална и
екологична кампания. Инициативата „Елхи на таланта“ се
организира по идея на Деси Тенекеджиева и Фондация
"Стоян Камбарев" . Мотото на инициативата е "Дари елха,
Подкрепи талант, Украси Бургас, Дай живот на нова иглолистна гора". Кампанията се
реализира с партньорството на Общината. Loved Burgas actor Tony Minasyan and
gifted children from the city will be planting ′′ Talent ′′ together tomorrow at Mineral Baths
Park. Burgas is the first city after Sofia, which became part of the charity, social and

environmental campaign. The initiative ′′ Talent Trees ′′ is organized by the idea of Desi
Tenekejieva and the Stoyan Kambarev Foundation. The motto of the initiative is ′′ Donate
Christmas tree, Support talent, Decorate Burgas, Give life to a new coniferous forest ". The
campaign is realized with the partnership of the Municipality. Translated

ЕЛХИTE НА ТАЛАНТА подариха щастие на деца от цяла
България
Да видиш радост и щастие в детските очи е безценно. Фондация
ЕЛХИ НА ТАЛАНТА за втора...

ЕЛХИTE НА ТАЛАНТА подариха щастие на деца от цяла
България
72 Снимка: Фондация "Стоян Камбарев"

Две търновски деца са стипендианти на фондация „Стоян
Камбарев“
16-ГОДИШНАТА КРИСТИАНА КИРИЛОВА И ДАЛИЯ ГЮЛАЙ, КОЯТО Е
КАМБАРЕВ“. Кристиана, която е ученичка...

Две търновски деца са стипендианти на фондация „Стоян
Камбарев“
16-ГОДИШНАТА КРИСТИАНА КИРИЛОВА И ДАЛИЯ ГЮЛАЙ, КОЯТО Е
КАМБАРЕВ“. Кристиана, която е ученичка...

Мария Славова грее с красота и талант в дебютния си
видеоклип
Блестящите ЕЛХИ НА ТАЛАНТА пред НДК станаха естествен декор на
приказен видеоклип към класиката на Франц Шуберт – AVE MARIA.
Видеото е дебютно за прек...

Елхи на таланта блеснаха пред НДК и в Бургас

И в Бургас грейнаха елхи на таланта

Елхи на таланта пред НДК в София и в Бургас

Детето-чудо на фондация "Стоян Камбарев" порасна и
грейна в първия си клип
Блестящите ЕЛХИ НА ТАЛАНТА пред НДК станаха естествен декор на
приказен видео клип към класиката на Франц Шуберт – AVE MARIA.

Елхи на таланта грейнаха в Бургас
Елхите на таланта грейнаха и на пл. "Тройката" в Бургас.
Благотворителната, социална и екологична кампания се организира
по идея на Деси Тенекеджиева ...

На Тройката вече греят „елхи на таланта“
На площад „Тройката“ вече греят „елхи на таланта“. Те са израз на
благотворителна, социална и екологична кампания, организирана по
идея на актрисата и...

"Елхи на таланта" красят центъра на Бургас
Елхите на таланта грейнаха и на пл. "Тройката" в Бургас.
Благотворителната, социална и екологична кампания се организира
по идея на Деси Тенекеджиева...

„Елхи на таланта" красят центъра на Бургас
Елхите на таланта грейнаха и на пл. "Тройката" в Бургас.
Благотворителната, социална и екологична кампания се организира
по идея на Деси Тенекеджиева...

Елхите на таланта грейнаха и на пл. Тройката в Бургас.
Благотворителната, - Новини 24/7

Елхите на таланта грейнаха и на пл. "Тройката" в Бургас. Благотворителната, социална и екологична
кампания с...

„Елхи на таланта“ красят центъра на Бургас
Елхите на таланта грейнаха и на пл. „Тройката“ в Бургас.
Благотворителната, социална и екологична кампания се организира
по идея на Деси Тенекеджиев...

"Елхи на таланта" грейнаха в центъра на Бургас
Елхите на таланта грейнаха и на пл. "Тройката" в Бургас.
Благотворителната, социална и екологична кампания се организира
по идея на Деси Тенекеджиева...

Елхите на таланта грейнаха и на пл. "Тройката" в Бургас
Бургас. Елхите на таланта грейнаха и на пл. "Тройката" в Бургас. Това
съобщиха от пресцентъра на Община Бургас . Благотворителната,
социална и екол...

„Елхи на таланта" красят и центъра на Бургас
Елхите на таланта грейнаха и на пл. "Тройката" в Бургас.
Благотворителната, социална и екологична кампания се организира
по идея на Деси Тенекеджиева...

Източник: Facebook: Община Бургас

Елхите на таланта грейнаха и на пл. "Тройката" в Бургас.
Благотворителната, социална и екологична кампания се
организира по идея на Деси Тенекеджиева и Фондация
"Стоян Камбарев". Инициативата стартира в София, а
Бургас е първият град след столицата, който се включва в
нея. Лице на кампанията в Бургас е певицата Виктория
Георгиева, която бе избрана да представя страна ни на
Евровизия през 2021 г. The trees of the talent were also shining on the square. ′′ The
Threesome ′′ in Burgas. The charity, social and environmental campaign is organized by the
idea of Desi Tenekieva and the Stoyan Kambarev Foundation. The initiative started in Sofia,
and Burgas is the first city after the capital to join it. The face of the campaign in Burgas is
singer Victoria Georgieva, who was elected to represent our country at Eurovision in 2021
Translated

Детето чудо на Фондация "Стоян Камбарев" порасна и грее
с красота и талант в дебютния си видеоклип

Елхите на таланта грейнаха в центъра на София

Елхите на таланта грейнаха в центъра на София
Приказно украсените живи ЕЛХИ НА ТАЛАНТА , за втора поредна
година, превърнаха алеята пред НДК в най-красивото коледно място
в София . Техните блест...

Плевнелиев и Деси със своя елха на таланта

Елхите на таланта грейнаха в центъра на София
Приказно украсените живи ЕЛХИ НА ТАЛАНТА, за втора поредна
година, превърнахаалеята пред НДК в най-красивото коледно място в
София. Техните блестящи с...

Росен Плевнелиев и Деси Банова със своя елха на таланта
645 Снимка: Фондация "Стоян Камбарев"

Елхите на таланта грейнаха в центъра на София

Елхите на таланта грейнаха в центъра на София

Приказно украсените живи ЕЛХИ НА ТАЛАНТА, за втора
поредна година, - Новини 24/7
Елхите на таланта грейнаха в центъра на София.
Приказно украсените живи ЕЛХИ НА ТАЛАНТА, за втора поредна
година, превърнаха алеята пред НДК в най-кра...

Запалиха светлините на коледната елха в София

Грейнаха „Елхите на таланта" пред НДК

„Елхи на таланта“ на Фондация “Стоян Камбарев” отново
красят София и подкрепят даровити деца

Посланието Спасяваме живота заедно отправиха медици
от COVID отделенията в столицата : ABCNews

Посланието „Спасяваме живота заедно“ отправиха медици
от COVID отделенията в общинските болници в столицата

Запалиха светлините на Коледната елха в София

Грейна елхата пред НДК в София

За пръв път от 24 години: Без новогодишен концерт на
площада

Запалиха светлините на коледната елха в София

Запалиха светлините на коледната елха в София. Без
тържество и - Новини 24/7

Запалиха светлините на Коледната елха в София.
Украсеното дръвче е - Новини 24/7

Запалиха светлините на Коледната елха в София

Запалиха светлините на Коледната елха в София (ВИДЕО)

Елхи на таланта грейват пред НДК

Вижте Звездните Посланици на ЕЛХИТЕ НА ТАЛАНТА

Вижте Звездните посланици на Елхите на таланта
346 Снимка: Фондация "Стоян Камбарев"

Вижте звездните посланици на “Елхите на таланта“

Вижте звездните посланици на "Елхите на таланта"

Едни от най- обичаните музикални звезди на България
Миро, Мария - Новини 24/7
Вижте звездните посланици на "Елхите на таланта".

Миро, Мария Илиева, Виктория и Любо Киров са сред
посланиците на Елхи на таланта

Тенекеджиева и Коледната Благот...

Стартира кампанията “Дари елха, подкрепи талант”

Sofia Open 2020 със звезден посланик от Лондон
След като в звездния отбор посланици на Sofia Open 2020 влязоха
Цветана Пиронкова, „златното момиче" Християна Тодорова,
актьорите Юлиан Вергов и Кали...

Sofia Open 2020 със звезден посланик от Лондон

Sofia Open 2020 със звезден посланик от Лондон - Деси
Тенекеджиева
След като в звездния отбор посланици на Sofia Open 2020 влязоха
Цветана Пиронкова, "златното момиче" Християна Тодорова,
актьорите Юлиан Вергов и Кали...

Sofia Open 2020 със звезден посланик от Лондон

Източник: tribune.bg

Sofia Open 2020 със звезден посланик от Лондон - Деси
Тенекеджиева
Публикувана: 17:45 / 02.11.2020

След като в звездния отбор посланици на Sofia Open 2020 влязоха
Цветана Пиронкова, „златното момиче“ Християна Тодорова,
актьорите Юлиан Вергов и Кали...

Sofia Open 2020 със звезден посланик от Лондон - Деси
Тенекеджиева
След като в звездния отбор посланици на Sofia Open 2020 влязоха
Цветана Пиронкова, „златното момиче" Християна Тодорова,
актьорите Юлиан Вергов и Кали...

Sofia Open 2020 със звезден посланик от Лондон - Деси
Тенекеджиева

Sofia Open 2020 със звезден посланик от Лондон - Деси
Тенекеджиева

Sofia Open 2020 със звезден посланик от Лондон - Деси
Тенекеджиева

Източник: dsport.bg

Sofia Open 2020 със звезден посланик от Лондон - Деси
Тенекеджиева
Публикувана: 16:50 / 02.11.2020

След като в звездния отбор посланици на Sofia Open 2020 влязоха
Цветана Пиронкова, „златното момиче“ Християна Тодорова,
актьорите Юлиан Вергов и Кали...

И Деси Тенекеджиева стана звезден посланик на Sofia
Open

Елхите на таланта на фондация “Стоян Камбарев” се
завръщат и сбъдват коледни мечти!

Елхите на Таланта на Фондация “Стоян Камбарев” се
завръщат, сбъдвайки коледни мечти

финан...

„Елхите на таланта“ се завръщат

Източник: blitz.bg

Елхите на таланта на Фондация "Стоян Камбарев" се
завръщат отново, сбъдвайки коледни мечти!
Публикувана: 09:20 / 29.10.2020

Вече 11 години Фондация „Стоян Камбарев“ сбъдва мечтите на
младите и талантливи български творци, като ги подкрепя както
финансово, така и морално, ре...

Вече 11 години Фондация „Стоян Камбарев“ сбъдва
мечтите на младите - Новини 24/7
Елхите на таланта на Фондация "Стоян Камбарев" се завръщат отново,
сбъдвайки коледни мечти!.

Актрисата Деси Тенекеджиева пред ПИК: Дарих сумата от
делото със Слави за талантите на Фондация "Стоян
Камбарев" (СНИМКИ)

Официален сайт и подсайтове

Фондация “Стоян Камбарев”

http://kambarev.com/

All time

Фондация “Стоян Камбарев” снимки и банер
http://kambarev.com/bg/talentstrees
All time
Youtube канал
https://www.youtube.com/channel/UCFcLUn9OufLfoK6AryhU8aQ
Фондация „Стоян Камбарев“ ЗВЕЗДНИ ПОСЛАНИЦИ НА ЕЛХИ НА ТАЛАНТА –
Йорданка Фандъкова, Мария Илиева, Деси Тенекеджиева, Миро, Викториа
Георгиева и Любо Киров
https://youtu.be/WznEIyGX_Qw
https://youtu.be/AYFHqSdwM8c
https://youtu.be/zQKwrR72DG0
https://youtu.be/sxX0724dw5c
https://youtu.be/-mrY7wqpSQY

All time

Банери, Карета, Рекламни материали

За повече информация и въпроси
Теменуга Кръстева
Връзки с обществеността и медии
Mob: 0877090915 t.krasteva@neweventic.com
Фондация “Стоян Камбарев”
www.kambarev.org

