Zajistíme kompletní realizace sponzoringové /PP kampaně a minipořadů
nápad » kreativní a marketingový koncept » supervize při výrobě » schvalovací procesy »
dodání do vysílání » monitoring » postbuy analýza

Výběr pořadů Media One 2017 a 2018
M1 Jak se staví sen – sponzoring, product placement, soutěž
• Nejúspěšnější televizní pořadu o designových přestavbách bytu
• Iva Kubelková a 3 dvojice designérů a architektů
• Prima, pondělí 21:30 únor – květen 2018

M1 Prostřeno!– sponzoring, product placement, soutěž
•
•
•
•

pořad který láme rekordy sledovanosti
velká show, posoudíme kulinářské umění i Vašeho souseda a nahlédnou do českých domácností
Aplikace pro mobily - Další možnost, jak být součástí nejoblíbenější soutěžní cooking-show!
Prima po - pá 17:50

M1 Manu a Matěj na cestě do Říma - sponzoring, product
placement, injektáže
• Emanuel Ridi a Matěj Ridi se společně vydají za kulinářskými radostmi Itálie. Na několik
zastaveních představí regionální dobroty a také uvaří
• ČT1, 10 dílů, stopáž 36 minut, podzim 2018

M1 Putování za pivem - sponzoring, product placement, soutěž
• Nový exkluzívní cestovní magazín o malých pivovarech, jejich sládkovi a okolních turistických
zajímavostech
• ČT1, 26 dílů, stopáž 36 minut, premiéra: 2019

M1 Úklidové komando - Rádce– sponzoring, product placement,
• Svérázné moderátorky pořadu jsou zároveň profesionálními uklízečkami, které se s ničím a nikým
nemazlí, Rady a triky, jak zvládnout úklid s lehkostí
• Prima, + Prima Love, pondělí-pátek 17:50 2018
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Výběr z pořadů samostatných produkcí
… Ohnivé kuře – product placement
• rodinný seriál dvou sympatických kuchařích, o jídle, lásce a životě na malém městě s humorem i
vážně
• Prima premiéra út a čt 20:10, repríza st a pá 17:25 Prima love

… Modrý kód – product placement
• dramatické situace na urgentním příjmu a traumatologii se prolínají s životními příběhy lékařů
• Prima, premiéra po a st 20:10, repríza út a čt 17:25 Prima love

… Polopatě – sponzoring, product placement, soutěž
• pořad pro kutily dobrovolné, ale i ty z donucení, za něž to nikdo neudělá
• ČT1 neděle 9:00, reprízy: ČT1 pátek 16:40 a sobota 8:00

… Kluci v akci – sponzoring, product placement
• I když už to nejsou dvacetiletí kluci jako na začátku, humor ani kuchařské dovednosti neztratili…
Kluci baví diváky ČT více než 10 let!
• ČT 1, premiéra: sobota 18:25, repríza: pátek 9:50

… Toulavá kamera – soutěž, reportáž
• Putování po různých koutech České republiky, poznávání zajímavých historických památek,
důležitých míst, rodišť slavných osobností apod..
• ČT 1, premiéra: neděle 10:00

… Toulavá kamera – letní speciál – soutěž, reportáž
• Zajímavosti a kuriozity, návštěva u lidí s netradičními koníčky, přírodní úkazy, které máte doslova
"za humny" a ani nevíte, jak jsou vzácné.
• ČT 1, premiéra: pátek 18:25
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Výběr z pořadů samostatných produkcí
FILM Vánoce budou– product placement, online a offline propagace
• Když přírodní živly promění vánoční prázdniny v horské chatě v nedobrovolné vězení a děti se
rozhodnou vzít osud svých singl rodičů do vlastních rukou, romantická komedie může začít.
• Prima, v kinech zima 2018

M1 Vdovy– product placement,
• Seriál o ženách, které se touží vymanit z vlivu svých úspěšných manželů. Svoji svobodu vidí v
odstranění manželů. Jejich osobní problémy s láskou, penězi, kaiérou a dětmi ale trvají dál.
• Prima, 8 dílů, stopáž 55 minut, on air

… Dobré ráno – sponzoring, soutěž, rozhovor
• Startovací dávka energie! Ranní show České televize
• ČT 2 všední den 5:59-8:30

… Sama doma – sponzoring, soutěž, rozhovor
• Být doma neznamená hloupnout. Radosti a strasti na rodičovské dovolené.
• ČT1 všední den 12:30-14:00

… Vychytávky Ládi Hrušky – sponzoring, product placement
• Kdo jiný než Láďa Hruška! Pobaví, poradí, sežene, vyzkouší, vymyslí, předvede, ušetří, uvaří...
Přijede k vám na zahradu, do dílny i do kuchyně!
• Prima, premiéra: neděle 12:45 Prima, 3 reprízy: MAX, Prima

… Hobby naší doby – soutěž, rozhovor s hostem
• Jiřina Bohdalová v půlhodince inspirací a zajímavostí pro volný čas nabízí pozitivní a radost
přinášející objevy, postřehy a rady
• ČT 1, premiéra: sobota 12:30, 1.repríza: úterý 1:30, 2.repríza: čtvrtek 10:30

… Auto-moto revue

– sponzoring, product placement

• Skupina expertů v něm testuje automobily, motocykly a zabývá se všemi tématy, které s
motorismem souvisí.
• ČT2 Sobota 12:45 ČT2, repríza úterý 12:45

… Autosalon

– sponzoring, product placement

• Motoristický magazín TV Prima, který prezentuje novinky ze světa automobilů všeho druhu.
• Prima čtvrtek 20:15 Prima Cool, sobota 8:00 Prima
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