
EKids е създадена през 1999 година под името 
Детска Кабелна Телевизия Евроком. 

ДКТЕ е първият български специализиран  ТВ канал, 
насочен главно към малките зрители, който се излъчва в цялата страна.

На 1 юни 2008 година ДКТЕ е преименувана и носи името EKids. 
Смяната на името е резултат от непрекъснато развиващият се пазар и 

постоянно увеличаващите се очаквания от страна на зрителите. 
Логото и опаковката са свежи, 

модерни и най-вече шарени и забавни.

EKids се разпространява в цялата страна по кабел и сателит. 

Програмата на EКids стартира всеки ден в 07:00 часа и  забавляват зрителите 
до 22:00 часа. 



Могат ли малко момиченце и 

огромна космата мечка да бъдат 

приятели? 

Могат и още как! 

Запознайте се с Маша и Мечока! 

Тя е малка, любопитна и 

обича да прави бели. 

А Мечока разтребва след нея и 

я пази, да не се нарани.

Гледайте „Маша и Мечока“

всеки ден по телевизия Ekids!



Фантастично и магично 

приключение в света на Надо игрите!

Започват най-страшните битки, 

най-тъмните магии 

и най-свирепите двубои!

Елате с нас в света на Надо, 

където Джин и неговите приятели 

се опитват да спасят Земята 

от кошмарен космически враг.

Гледайте “Инфинити Надо“ 

всеки ден по телевизия Ekids!



Започват новите приключения 

на фейте от Клуб Уинкс!

Нови магии, нови рокли,

чудни растения и технологии!

Защитавайте слабите, 

борете се със злото!

Научете страховити магии

заедно с прекрасните феи 

от „Клуб Уинкс“!

Гледайте “Клуб Уинкс“ 

всеки ден по телевизия Ekids!



Аз и моите приятели

сме супер яки състезатели!

Всички имаме скрийчъри диви,

които притежават супер сили.

Всеки ден се състезаваме,

своите умения доказваме.

Бием се за светлата страна –

грабвай скрийчър и при нас ела!

Гледайте “Скрийчърс“ 

всеки ден по телевизия Ekids!



Време е да полети супер самолета 

Джет в далечните страни!

Има мисия! Помни!

Да обиколи света.

да достави ей така 

бъзи пратки на децата, 

да  се включи във веселбата.

Това са супер, супер самолети!

Гледайте “Супер самолети“ 

всеки ден по телевизия Ekids!



Българската  детска телевизия, 

която организира, заснема и излъчва

най-динамичното, забавно и зашеметяващо детско 

спортно състезание „Бързи, умни, сръчни“.

Шеметна надпревара в която децата показват:

скорост, точност, сила, издръжливост, баланс, 

прецизност и честна игра.

Очаквайте!

https://eurocom.bg/show/brzi-umni-srchni/13603



Благодарим  Ви  за  
вниманието!
гр. София 1113

ул. „Незабравка“ №25

Парк Хотел  Москва, Мецанин

тел. 02/9144 454

еmail: reklama@eurocom.bg

mailto:reclama@eurocom.bg

